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Nr 14
Riktlinjer för resor
2012-01-09

2011/KS0760 500

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att fullmäktigen
fastställer förslag till riktlinjer för resor.
Nuvarande riktlinjer för resor är från 2004 och skall
revideras under 2011 i enlighet med Borås Stads riktlinjer
för styrdokument. Miljönämnden har tagit fram ett förslag
till reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för resor”.
Revideringsförslaget innebär endast smärre justeringar.

Från Miljö- och konsumentnämnden
Utdrag ur protokoll		

2011-10-25

§ 185
Riktlinjer för resor
Sammanfattning
Borås Stads riktlinjer för resor ska revideras. Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad utgåva av
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2011.

Förslag till reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för
resor” fastställs.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förslag till Riktlinjer för
resor.

Separata bilagor:
Riktlinjer för resor gammal lydelse
Riktlinjer för resor ny lydelse

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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2011-10-10
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

Riktlinjer för resor
Sammanfattning
Borås Stads riktlinjer för resor ska revideras. Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad utgåva av
riktlinjerna.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förslag till Riktlinjer för
resor.

Ärendet
Borås Stads riktlinjer för resor ska revideras under 2011 i
enlighet med Borås Stads riktlinjer för styrdokument som
anger att styrdokument bör revideras vart fjärde år.
Bifogat finns förslag till reviderad utgåva av ”Borås Stads
riktlinjer för resor”. I dokumentet framgår ändrad text
med lodrät markering i vänstermarginalen. Borttagen text
är markerad som överstruken.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna
för resor överlag är bra, varför revideringsförslaget endast
innebär smärre justeringar. Ett tillägg har gjorts som
beskriver hur riktlinjerna ska följas upp.
Åtgärder bör vidtas som förenklar efterlevnaden av riktlinjerna. Lämpliga åtgärder föreslås vara ökad tillgänglighet
till bilpool samt information och rådgivning som ökar
kunskapen om resealternativ som kollektivtrafik, cykel
och IT-åtgärder.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell		
Carina Loh Lindholm
Förvaltningschef
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Nr 15
Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet
2012-01-09		

2011/KS0780 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Funktionshinderrådets reglemente ändrades senast 2005.
I samband med arbetet att revidera den Handikappolitiska planen som resulterade i Program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning konstaterades att reglementet behöver revideras.
Avvaktade med revidering av reglementet med anledning
av en eventuellt ny förvaltningsorganisation.
I föreslaget nytt reglemente har felaktigheter som uppstått
efter ändring av förvaltningsorganisationen i Borås Stad
rättats till.
Ordet handikapp används inte lika mycket idag som förr
varför Socialstyrelsens Terminologiråd 2007 föreslog att
begreppet försvinner då alltfler använder begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Detta är åtgärdat i
bifogat förslag.

Förslag att rådet ska ha fjorton ledamöter, syftet är att de
enskilda föreningarna får större ansvar för Funktionshinderrådets verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta reviderat reglemente för Kommunala funktionshinderrådet.
Reglementet gäller från 1 mars 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Bilaga
Förslag till reglemente för Kommunala funktionshinderrådet
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Bilaga

Förslag till reglemente för Kommunala funktionshinderrådet
Ändringar är markerade med kursiv stil.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Reglemente för Kommunala
handikapprådet (KHR)

Reglemente för Kommunala
Funktionshinderrådet (KFR)

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20,
ändrad 2005-08-18

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20,
ändrat 2005-08-18 och 2012-02-23

Gäller från 2005-09-01

Gäller från 2012-03-01

§1

§1

Syfte

Syfte

Handikapprådet är Borås kommuns referens- och samrådsorgan med handikappföreningarna.

Funktionshinderrådet är Borås Stads referenssamrådsorgan
med handikappföreningarna.

Handikapprådet har till syfte att

Funktionshinderrådet har till syfte att

--verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

- verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning

--vara organ för ömsesidig information mellan handikappföreningarna och kommunen

- vara organ för ömsesidig information mellan handikappföreningarna och kommunen

--ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del
av kommunens verksamhet som berör dem

- personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem

--ge kommunen information om de funktionshindrades
behov av anpassning av fysisk miljö och information, om
hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor.

- ge kommunen information om behov av anpassning av
fysisk miljö och information, hjälp- och servicebehov samt
bemötandefrågor för personer med funktionsnedsättning.

§ 2 Uppgifter

§ 2 Uppgifter

Handikapprådet ska behandla allmänna handikappfrågor
och har därvid särskilt till uppgift att

Funktionshinderrådet ska behandla allmänna funktionshinderfrågor och har därvid särskilt till uppgift att

--framföra synpunkter på principerna för hur den fysiska
miljön (gator, offentliga byggnader, bostadsmiljöer m m)
ska utformas för att underlätta för funktionshindrade,

- framföra synpunkter på principerna för hur den fysiska
miljön (gator, offentliga byggnader, bostadsmiljöer m m)
ska utformas för att underlätta för personer med funktionsnedsättning,

--framföra synpunkter på principerna för hur kommunens
information ska kunna vara tillgänglig och begriplig
också för personer med funktionshinder

- framföra synpunkter på principerna för hur kommunens
information ska kunna vara tillgänglig och begriplig
också för personer med funktionsnedsättning

--framföra synpunkter om de funktionshindrades hjälpoch servicebehov och på bemötandefrågor

- framföra synpunkter om hjälp- och servicebehov och
bemötandefrågor för personer med funktionsnedsättning

--framföra förslag på hur Borås kommun kan öka medvetenheten allmänt i samhället och speciellt bland kommunens anställda om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och
om vad de kan bidra med

- framföra förslag på hur Borås kommun kan öka medvetenheten allmänt i samhället och speciellt bland kommunens anställda om personer med funktionsnedsättning,
om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad
de kan bidra med
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Reglemente för Kommunala
handikapprådet (KHR)

Reglemente för Kommunala
Funktionshinderrådet (KFR)

--bevaka funktionshindrades situation beträffande bostad,
sysselsättning, utbildning, fritid, kultur m m

- bevaka situation beträffande bostad, sysselsättning, utbildning, fritid, kultur m m för personer med funktionsnedsättning.

--medverka i uppföljningen av kommunens handikappolitiska plan genom att efter granskning av förvaltningarna/bolagens redovisning av handikappolitiska åtgärder
under året framföra rådets kommentarer och förslag till
Kommunstyrelsen.

- medverka i uppföljningen av kommunens program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning genom att att efter granskning av
förvaltningarna/bolagens redovisning av handikappolitiska åtgärder under året framföra rådets kommentarer
och förslag till Kommunstyrelsen.

--yttra sig i ärenden som remitteras till handikapprådet.

- y ttra sig i ärenden som remitteras till funktionshinderrådet.

§ 3 Organisation

§ 3 Organisation

Handikapprådet väljs för fyra år och mandattiden ska
sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod.

Funktionshinderrådet väljs för fyra år och mandattiden ska
sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod.

Handikapprådet är knutet till Kommunstyrelsen.

Funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen.

Rådet har sju ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen utser två ledamöter med ersättare och handikappföreningarna fem ledamöter med ersättare.

Rådet har fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra
ledamöter och handikappföreningarna tio ledamöter.

Kommunens representanter skall företräda såväl de tekniska verksamheterna som äldre- och handikappomsorgen.

Kommunens representanter skall företräda såväl de
tekniska verksamheterna som äldre- och funktionshinderverksamheten.

Kommunstyrelsen utser ordförande. Handikappföreningarna utser vice ordförande.

Kommunstyrelsen utser ordförande. Handikappföreningarna utser vice ordförande.

Samtliga lokala handikappföreningar och kommunens
förvaltningar och bolag har rätt att väcka frågor i rådet
och har vid dessa tillfällen rätt att närvara då ärendet
behandlas.

Samtliga lokala handikappföreningar och kommunens
förvaltningar och bolag har rätt att väcka frågor i rådet
och har vid dessa tillfällen rätt att närvara då ärendet
behandlas.

Varje nämnd kan utse en tjänsteman med speciellt ansvar
för information till och samråd med handikappföreningarna. Sådan tjänsteman ska finnas vid Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Lokalförsörjningskontoret, Kulturkontoret, Utbildningskontoret, Fritids och turistkontoret,
kommundelskontoren och sociala blocket.

Alla förvaltningar och bolag ska utse en tjänsteman som
kontaktperson med ansvar för information och samråd med
föreningarna. Vissa förvaltningars/bolags verksamhet har
mera anknytning till frågor om tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet. Dessa förvaltningar/bolag ska systematisera sina
kontakter med föreningarna genom samverkansgrupper.

§ 4 Administration

§ 4 Administration

Kommunledningskansliet administrerar kommunala
handikapprådet och utser sekreterare i rådet.

Stadskansliet administrerar kommunala funktionshinderrådet och utser sekreterare i rådet.

Rådet sammanträder när ordföranden finner det påkallat,
dock minst fyra gånger per år. I övrigt beslutar rådet om
sina egna rutiner.

Rådet sammanträder när ordföranden finner det påkallat,
dock minst fyra gånger per år. I övrigt beslutar rådet om
sina egna rutiner.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Reglemente för Kommunala
handikapprådet (KHR)

Reglemente för Kommunala
Funktionshinderrådet (KFR)

Kommunens handikappkonsulent deltar vid rådets sammanträden. Handikapprådet har rätt att till sammanträde
kalla berörda politiker och tjänstemän.

Kommunens handikappkonsulent och tillgänglighetskonsulent
deltar vid rådets sammanträden. Funktionshinderrådet
har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och
tjänstemän.

Kommunstyrelsen beslutar om anpassningar av reglementet med anledning av förändringar i den kommunala
organisationen.

Kommunstyrelsen beslutar om anpassningar av reglementet med anledning av förändringar i den kommunala
organisationen.

§ 5 Ersättning

§ 5 Ersättning

Ersättning till handikapprådets ledamöter och ersättare
utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda.

Ersättning till funktionshinderrådets ledamöter och ersättare utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda.
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Nr 16
Regler för färdtjänst
2012-01-09

2008/KS0115 736

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden föreslår att fullmäktige ändrar reglerna
för färdtjänst.
För det första anser Tekniska nämnden att fullmäktige
bör besluta att den kontanta avgiften inom färdtjänsten
följer samma avgift som kollektivtrafiken. Detta är ett
onödigt påpekande eftersom fullmäktiges beslut 2006 ang
regler för färdtjänst just säger detta i § 6 ”Vid färdtjänstresa
tillämpas samma taxa som gäller för kontantavgiften inom
kollektivtrafiken”. Det är upp till Tekniska nämnden att
följa fullmäktiges beslut från 2006.
För det andra föreslår Tekniska nämnden att zonindelningen ändras till samma som inom kollektivtrafiken.
Även detta är en operativ fråga som ligger inom nämndens
kompetensområde och där nämnden har att följa fullmäktiges regler från 2006 som är mycket klara inom detta
område enligt § 6 ovan.
För det tredje föreslår Tekniska nämnden att månadsavgiften för färdtjänst ändras så att även färdtjänstresenärer kan
köpa månadskort som andra resenärer inom kollektivtrafi

ken och ta bort bestämmelsen att det bara gäller mellan
två fasta adresser. Detta förslag kräver ett nytt fullmäktigebeslut eftersom det är en ändring av nuvarande regler.
För det fjärde föreslår Tekniska nämnden att avgiften för
månadskort ändras till att vara samma som inom kollektivtrafiken. Detta förslag kräver ett nytt fullmäktigebeslut
eftersom det är en ändring av nuvarande regler.
För det femte föreslår Tekniska nämnden att varaktigheten av funktionshindret ändras från sex månade till tre
månader. Detta förslag kräver ett nytt fullmäktigebeslut
eftersom det är en ändring av nuvarande regler.
Tekniska nämnden gör den bedömningen att förslaget inte
innebär några ekonomiska konsekvenser för staden.
I bilaga redovisas nuvarande lydelse och föreslagen lydelse
där förändringarna har struk its under.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget till reviderade regler för färdtjänst antas och
skall gälla från den 1 mars 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga

Regler för färdtjänst
Ändringar är markerade med fet understruken stil.

Regler för färdtjänst
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

1 Rätt till färdtjänst

1 Rätt till färdtjänst

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått
tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas
den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av
funktionshinder, vilket är bestående i minst sex månader,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som p g a
den enskildes funktionshinder inte är möjliga att företa
med annat färdsätt.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått
tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas
den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av
funktionshinder, vilket är bestående i minst tre månader,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som p g a
den enskildes funktionshinder inte är möjliga att företa
med annat färdsätt

2 Prövning av rätt till färdtjänst

2 Prövning av rätt till färdtjänst

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av
sådant tillstånd prövas av Tekniska nämnden och sker
utifrån lagen (1997:736) om färdtjänst och kommunens
egna regler och tillämpningsföreskrifter.

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av
sådant tillstånd prövas av Tekniska nämnden och sker
utifrån lagen (1997:736) om färdtjänst och kommunens
egna regler och tillämpningsföreskrifter.

3 Tillståndets omfattning

3 Tillståndets omfattning

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal
resor.

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal
resor.

4 Färdtjänstens utförande

4 Färdtjänstens utförande

Den som beviljats färdtjänst beställer själv, eller genom
ombud, hos beställningscentral direkta resor från en
adress till en annan. Beställning kan göras även för en
eventuellt medföljande passagerare. Beställningscentralen
samordnar de resor som beställts.

Den som beviljats färdtjänst beställer själv, eller genom
ombud, hos beställningscentral direkta resor från en
adress till en annan. Beställning kan göras även för en
eventuellt medföljande passagerare. Beställningscentralen
samordnar de resor som beställts.

5 Område för färdtjänstresor

5 Område för färdtjänstresor

Färdtjänst ska anordnas inom färdtjänstområdet. Färdtjänstområdet är Borås Stad och 10 km in i angränsande
kommun samt resor till Landvetter i samband med egen
flygresa. Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan
beviljas om särskilda skäl föreligger.

Färdtjänst ska anordnas inom färdtjänstområdet. Färdtjänstområdet är Borås Stad och 10 km in i angränsande
kommun samt resor till Landvetter i samband med egen
flygresa. Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan
beviljas om särskilda skäl föreligger.
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Regler för färdtjänst
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

6 Avgifter

6 Avgifter

Vid färdtjänstresa tillämpas samma taxa som gäller för
kontantavgiften inom kollektivtrafiken. Månadsavgiften
för resa mellan två fasta adresser uppgår till 75 procent av
kostnaden för periodkort i kollektivtrafiken. Avgiften för
medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. För
färdtjänstresa som inte avbeställts kan resenären debiteras
en avgift uppgående till 10 gånger kontantavgiften för
kollektivtrafiken. Avgift för ledsagare uttas inte.

Vid färdtjänstresa tillämpas samma taxa som gäller för
kontantavgiften inom kollektivtrafiken. Månadsavgiften
skall vara densamma som kostnaden för periodkort i
kollektivtrafiken. Avgiften för medresenär är densamma
som för färdtjänstresenär. För färdtjänstresa som inte
avbeställts kan resenären debiteras en avgift uppgående
till 10 gånger kontantavgiften för kollektivtrafiken. Avgift
för ledsagare uttas inte.

7 Tillämpningsföreskrifter

7 Tillämpningsföreskrifter

Tekniska nämnden ska utfärda tillämpningsföreskrifter
till dessa regler.

Tekniska nämnden ska utfärda tillämpningsföreskrifter
till dessa regler.

2011-11-24

För att få ett färdtjänsttillstånd idag krävs en varaktighet
av funktionshindret med minst sex månader. Tekniska
förvaltningen föreslår att ändra det till minst tre månader.

Från Tekniska nämnden
Till Kommunfullmäktige

Färdtjänsttaxa och
regeländring inom färdtjänst
Tekniska nämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att den kontanta
avgiften inom färdtjänsten följer samma avgift som kollektivtrafiken. Zonindelningen ändras till samma som inom
kollektivtrafiken.
Månadsavgiften ändras så att även färdtjänstresenärer kan
köpa ett månadskort som andra resenärer inom kollektivtrafiken och att ta bort bestämmelsen att det bara gäller
mellan två fasta adresser. Avgiften ändras till att vara
samma som inom kollektivtrafiken.

Tekniska förvaltningens förslag
Den kontanta avgiften inom färdtjänsten följer samma
avgift som kollektivtrafiken.
Zonindelningen ändras till samma som inom kollektivtrafiken.
Månadsavgiften ändras så att även färdtjänstresenärer kan
köpa ett månadskort som andra resenärer inom kollektivtrafiken och att ta bort bestämmelsen att det bara gäller
mellan två fasta adresser. Avgiften ändras till att vara
samma som inom kollektivtrafiken.

Tekniska nämndens yttrande
Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2006-01-19 under
§ 6 Avgifter.
Vid färdtjänstresa tillämpas samma taxa som gäller för kontantavgiften inom kollektivtrafiken. Månadsavgiften för resa
mellan två fasta adresser uppgår till 75 procent av kostnaden
för periodkort i kollektivtrafiken.
Under tillämpningsföreskrifterna finns följande text om
Avgifter:
Månadsavgift för resor mellan två fasta adresser gäller per
kalendermånad och betalas i förskott.
Under år 2008 gjordes en utredning om färdtjänsttaxan
med förslag på justering för att kunna följa det beslut som
var taget. Därefter har inget hänt i frågan.
Kollektivtrafiken har under åren gjort en del ändringar
och under år 2011 ändrades periodkortet till att gälla resor
inom hela Borås kommun till en avgift på 410 kr.
Den kontanta avgiften inom kollektivtrafiken har sänkts
år 2011 från tidigare 25 kr till 21 kr inom tätorten och 1-2
zoner och för resor till och från ytterområdena har resorna
justerats ner till 32 kr. Det är endast dessa avgifter som
gäller för kontantbetalning/kortbetalning.
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Det är svårt att avgöra vad de ekonomiska följderna blir
vid dessa ändringar men vår beräkning är att det inte blir
någon kostnadsökning för färdtjänsten. Vi säljer idag 440
månadskort varav 40 st köper mer än ett kort. till ett snittpris på 175 kr. Om vi då säljer lika många månadskort
(400 st) för 410 kr så innebär det en ökning av intäkterna
med 1 miljon kr per år. Vid samma antal resor så kommer
de kontanta egenavgifterna då att minska en del men vår
bedömning är att det jämnar ut sig med de ökade intäkterna för månadskorten. Vår bedömning är att resandet
inte ökar utan de flesta resorna sker utefter resenärernas
behov. Vi har tittat på resandet och det är ingen som reser
speciellt mycket utan de personer som reser mest är de som
reser till sina arbeten och dagverksamhet.
Säljer vi mindre antal månadskort beror det då troligtvis
på att höjningen upplevs som stor och att det då inte lönar
sig att köpa ett månadskort. Då ökar den kontanta egenavgiften istället vilket gör att vi får in motsvarande summa
där istället.
(Varje kontantresa kostar idag 20 kr inom tätorten vilket
innebär 40 kr med hemresan och om man då åker en gång
per vecka ex för att handla så lönar det sig för närvarande
att köpa ett månadskort för 158 kr, jämfört med 160 kr
vid kontantbetalning.
Månadskorten kostar idag 158 kr, 270 kr eller 375 kr
beroende på reslängd och zoner.)
För att få ett färdtjänsttillstånd idag krävs att funktionshindret har en varaktighet av minst sex månader. Då det
nu finns en regeringsrättsdom på att det inte är godkänt
att ha längre tidsperiod än tre månader beslutar Tekniska
nämnden att ändra kravet på funktionshindrets varaktigheten till minst tre månader.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M) 		
Ordförande			
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Nr 17
Utvärdering av ACTION-tjänsten
2012-01-09

2006/KS0688 738

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
ACTION-tjänsten har sedan den 1 april 2004 varit
en insats i ordinarie verksamhet inom äldreomsorgen.
ACTION är ett IT-baserat stöd för vård- och omsorg och
består av följande tjänster;
• Pedagogiskt hjälpmedel, som klargör vilket stöd och hjälp
som kan fås i samhället och i vårdrelationer.
• Kunskap och träningsprogram om vård i det dagliga
livet (förflyttning, inkontinens, mat och dryck, akuta
situationer, stroke, demens, trycksår och vård i livets
slutskede). I tjänsten ingår också kognitiva och fysiska
tränings- och avslappningsprogram samt ACTION-TV
med föreläsningar och underhållning.
• Bildtelefon för kontakt med ACTION‑centralen och
övriga användare i ACTION-nätverket samt anhöriga
på distans.
• Tillgång till Action-centralen som användarna kan ringa
till för vägledning råd och stöd. ACTION-centralen
erbjuder kunskap och utbildning för äldre och anhöriga
direkt i hemmet.
• Tillsammans med användarna har personalen på
centralen startat ett ACTION-café där de som vill kan
träffas.
• Utbildning för familjerna, och personal inom vård och
omsorg, att använda ACTION‑tjänsterna. Tillgång till
internet och e-mail finns.
Under hösten 2006 genomförde Revisionskontoret i
samarbete med Kommunledningskansliet en utvärdering
av ACTION-tjänsten. Användarnas uppfattning var att
ACTION i stor utsträckning bidragit till ökad kvalitet i
det dagliga livet. Av den sammanfattande bedömningen
framgår att ACTION-tjänsten bör fortsätta att ingå som
en del i de ordinarie insatserna inom äldreomsorgen.
ACTION-tjänsten har satt Borås Stad på kartan när det
gäller IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet.

Nuläge
ACTION-tjänsten har under åren utvecklats. Riktlinjerna
för ACTION-tjänsten som Kommunfullmäktige antog
den 18 mars 2004 bör därför upphöra att gälla. ACTIONleva med demens är en ny inriktning där Borås Stad
deltagit under utvecklingsfasen. Verksamheten etablerar
kontakt med familjerna i ett tidigt skede och kan ge stöd.
Istället för att isolera sig ges möjlighet att komma i kontakt
med andra i samma situation.
Antalet användare har varit stabilt under de senaste fem
åren, ca 50-55 användare. Under 2010 har en omfattande
utvärdering av ACTION-tjänsten i Borås Stad genomförts
av ACTION Caring. Resultatet överensstämmer med
tidigare utvärderingar. Användare av ACTION-tjänsten
framhåller att tjänsten bidrar till ökad kvalitet i det dagliga livet, underlättar kvarboende i det egna hemmet och
bidrar till att minska ensamhet och isolering.
Idag finns inom äldreomsorgen förutom ACTION också
Phoniro, Posifon, Mobipen, Caredo m m.
• ACTION är ett IT-baserat stöd för vård och omsorg.
Inkluderar dator, mjukvaruprogram, bildtelefoni,
utbildning, råd, stöd och vägledning samt teknisk support.
• Phoniro är ett digitalt nyckellås till ytterdörren som
man styr via sin mobil.
• Posifon är ett trygghetslarm med GPS funktion. Brukaren kan genom denna ringa och larma till anhöriga och
vårdpersonal. Ser ut som ett armbandsur.
• Mobipen är ett dokumentationsverktyg där man registrerar vilka insatser som gjorts hos brukaren. Används av
vårdpersonal.
• Caredo är ett hjälpmedel för anhöriga. Innehåller olika
delar som gör att den anhöriga kan få snabb information om valda delar av brukarens företaganden, t ex
kan caredon vara programmerad så att den anhöriga får
information om brukaren lämnar sin bostad.

Framtiden
En omfattande utveckling och forskning inom området
Teknik för äldre pågår inom hela världen. Forskningen visar att via olika IKT-lösningar (informations och kommuB 67

kommunfullmäktiges handlingar | 23 Februari 2012

nikationsteknologi) finns det stora möjligheter att effektivisera och öka kvaliteten inom vård och omsorg för äldre
och deras anhöriga. Det finns idag flera utvecklade system
för att underlätta vardagen i hemmet. Det är viktigt att
varje individ får ett anpassat stöd. Det finns idag också
stora möjligheter att använda IKT-lösningar i verksamhet/
organisation. Allt fler kommuner och landsting planerar
och skriver handlingsplaner för införande och användning
av IT i större skala. Stadsdelsnämnden Öster föreslås få
ansvaret för att utforma, prova, utvärdera och sprida nya
arbetssätt som bygger på att det finns flera IKT-lösningar
att välja bland inom äldreomsorgen i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjerna för ACTION-tjänsten upphör omgående att
gälla.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att utforma arbetsätt med IKT-lösningar inom äldreomsorgen i Borås
Stad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Nr 18
Regler för trygghetsbostäder och upphävande av Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2009 om rätt till
plats på särskilt boende för den som fyllt 90 år
2012-01-23

2011/KS0510 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Det behövs ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och
attraktiva för äldre som vill välja att förändra sitt boende.
Trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet. Borås Stad vill medverka
till att trygghetsbostäder tillskapas i staden, syftet är att
erbjuda ett boende med möjlighet till aktiviteter och social
samvaro och möjlighet att delta i gemensamma måltider.
Boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv, att
skjuta upp behov av att flytta till ett särskilt boende.
Stadsdelsnämnderna, de kommunala bostadsbolagen,
Fastighetsägarföreningen samt Centrala pensionärsrådet
har fått möjlighet att yttra sig över förslaget ”Regler för
trygghetsbostäder i Borås Stad”. Viskaforshem AB, Fristadbostäder AB samt Fastighetsägarföreningen har inte lämnat
något yttrande. Övriga nämnder/styrelser tillstyrker förslaget samt några har dessutom lämnat ytterligare kompletteringar och synpunkter. Vissa förändringar har gjorts i
Regler för trygghetsbostäder med hänsyn till de synpunkter
som framkommit i inkomna yttranden. I remissvaren finns
frågeställningar som avser verkställighet. Inriktningen är
att det ska vara likvärdiga villkor för bland annat innehåll
och drift av trygghetsbostäder oavsett i vilken stadsdel
bostäderna finns. Inom ramen för sitt samordningsansvar
för äldreomsorgen kommer Stadsdelsnämnden Öster att ta
fram tillämpningar kopplade till reglerna.
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby, och
rekreation och där det finns personal dagligen som på
olika sätt kan stödja de boende under vissa tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Krav är att bostäderna ska innehas
av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor
eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.

I förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder framgår villkoren för trygghetsbostäder.
Fastigheten ska vara certifierad med minst fyra stjärnor
enligt Borås Stads Bokvämtkoncept. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och certifiering av
Bokvämtlägenheter i enlighet med fastslagna kriterier.
Hyresvärden ansvarar för uthyrningen och ska ha en
särskild kö för lägenheterna. Företräde till lediga lägenheter har personer över 90 år samt medboende i vård- och
omsorgsboende vid dödsfall.
Program för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen i
Borås Stad 2008-2013 antogs av Kommunfullmäktige den
22 januari 2009. Här framgår att den som är 90 år eller
äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den
vill flytta till ett särskilt boende. Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende ska tillämpas för målgruppen
90 år eller äldre som själv kan framföra att man känner
oro och ångest och vill flytta till ett särskilt boende. Detta
beslut upphävs i samband med att personer över 90 år ges
företräde till trygghetsbostäder.
Det är angeläget att trygghetsbostäder tillskapas under
2012. Detta kan leda till att stadsdelsnämnderna får kostnader för den tillkommande personalen utöver vad som
nu finns budgeterat. Men detta borde kunna finansieras
av att de samlade bostäderna ger grund för en effektivare
hemtjänst. Respektive nämnd kan belysa detta i arbetet
med 2013 års budget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna
gäller från 1 mars 2012.
Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 22 januari 2009
avseende att den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett
särskilt boende, i samband med att det första trygghetsboendet öppnar.
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Mot beslutet reserverade sig Annette Carlsson (M), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt
alternativa förslag (bilaga).

Alternativt förslag

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad

Bilagor:
Bokvämt, kriterier för certifiering av bostäder
Utdrag ur Förordningen om investeringsstöd till äldrebostäder (2007:159)
Regler för trygghetsboende i Borås Stad, Remissvar

2012-01-23

Den 22 januari 2009 antog Kommunfullmäktige ett
program för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen i
Borås Stad. Programmet inkluderade regler som fastställer
att den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller
ångest avgör själv om den vill flytta till ett särskilt boende.
I ärende KU5, Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad,
föreslås Kommunfullmäktige upphäva detta beslut i
samband med att regler för trygghetsbostäder antas. I de
rödgrönas förslag hänvisas det till att personer över 90 år
kommer att ges företräde till denna boendeform.
Detta skulle innebära att det under viss tid ej kommer att
finnas ett, för oss i Allianspartierna, acceptabelt alternativ
för våra 90-åringar som upplever oro eller ångest.
Dessutom kan vi inte i detta tidiga skede avgöra hur
införandet av Trygghetsbostäder kommer att falla ut. Istället bör Kommunfullmäktige ta ett separat beslut om att
ompröva nuvarande regler, först när det finns Trygghetsbostäder i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna
gäller från 1 mars 2012.
För Moderata Samlingspartiet
Annette Carlson
För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet		
Kerstin Hermansson
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Bokvämt
Checklistor till kriterier för certifiering av bostäder
2007-01-30

Bostaden
Utemiljö - Tomtmark
Uppfylls
J/N

Miljö

K/D

Säkerhet

Trygghet

Utemiljö Tomtmark

K

Bra ljussättning (Ljuskulturs material) Buskar och träd är upplysta

Att bli synlig
Att se och synas

K

Avgränsningar, grindar, staket,
häckar m m signalerar gränser

Tillhörighet och samvaro

K

Attraktiva platser Sittplatser vid varje Att gångstråk och mötesplatser befolkas stor del
entre (Mycket bänkar och bord)
av dygnet

D

Bilparkering, gångvägar, förråd är
överblickbara

Överblickbarhet från bostaden

Beteckningarna K/D står för Kriterium resp Deklaration
Utemiljö - Tomtmark
Funktion

Element

K/D

Framkomligt på
egen hand

Rollatorframkomligt

Rullstolstillgängligt

Väg till bostadsentre

Angöring till entr

K

>25 m

< 25 m

< 10 m

Handikapparkering

K

-

-

Ska kunna ordnas

Lutning gångväg

K

< 1:12, max 6 m

< 1:12, max 6 m

1:20

Nivåskillnad

K

-

Halvt steg

Ingen

Hinder *)

K

Tydligt markerade

Inga hinder

Motorvärmaruttag

D

-

-

Finns

Parkeringsplats

D

> 50 m

25-50 m

< 25 m

Belysning

D

Gatubelysning +
entré

God belysning
med mörka partier

God belysning
utan mörka partier

Vilplatser **)

K/D

Parkbänkar med
jämna mellanrum

Parkbänkar med
jämna mellanrum

Parkbänkar med
jämna mellanrum

Ledstråk ***)

D

Ja

Ja

Ja

Skyltning hus och
gatunummer

D

Storlek och kontrast god

Storlek och kontrast god

Storlek och kontrast god

Växtmaterial vid entré

D

Låg allergirisk

Låg allergirisk

Låg allergirisk

Uppfylls
F/Ro/Ru

*) Hinder kan vara postlådor, cykelställ, parkeringsautomater eller skyltstolpar, balkonger el dyl placerade lägre än 2,20 m
**) K gäller för Framkomligt på egen hand och Rollatorframkomligt
***) Ledstråk ska var visuellt markerat och kännbart
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Entréområde och trapphus
Funktion

Element

K/D

Framkomligt på
egen hand

Rollator
framkomligt

Rullstolstillgängligt

Entre,
trapphus

Svängrumsyta framför
entre-, hiss- o lgh-dörr

K

-

2,0 x 1,5 m

2,0 x 2,0 m

Trappor, trappsteg

K

Halvtrappa

Halvt trappsteg vid
entre.

Inga trappsteg

Kontrastmarkering

K

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Ramp

K

-

1:12

1:20

Nivåskillnad, tröskel el dyl.

K

>25 mm

25 mm

10 mm

Dörröppnare (vid ytterdörr)

K

Manuell öppning,
dragkraft max
130 N

Armbågskontakt

Armbågskontakt *)

Ytterdörrsbredd
(fritt passagemått)

K

-

0,80 m

0,90 m

Hissdörrsbredd
(fritt passage- mått)

K

-

0,80 m

0,90 m
I bef byggn:
0,80 m

Lägenhetsdörr- bredd
(fritt passagemått)

K

-

0,80 m

0,90 m
I bef byggn:
0,80 m

Hiss eller annan lyftanordning

K

Hiss med slagdörr Hiss med slag(ovanför halvdörr o automatisk
trappa)
öppnare

Hiss med automa
fiska skjutdörrar

Utrymme i hisskorg

K

<1,1 x 1,4m

1,1 x 1,4 m

1,4 x 2,0 m
I bef byggn:
1,1 x 1,4 m

Sittplats

K

I entre

I entre

I entre

Postfack / brevinkast

D

-

Brevuppsamlingskorg vid brevinkast

Brevuppsamlingskorg vid
brevinkast

Uppfylls
F/Ro/Ru

*) Fjärrstyrd öppnare vid bostadsanpassning
Entréområde och trapphus
Miljö

K/D

Säkerhet

Trygghet

Entra, trapphus

K

Porttelefon

Ingen obehörig kommer in

K

Brandvarnare i trapphus

Förebygga bränder

D

Elektroniskt passersystem i entrédörr,
till lägenhetsförråd och tvättstuga

Ingen obehörig kommer in

D

Lägenhet i bottenvåning har säker altandörr och fönster *)

Ingen obehörig kommer in

D

Överblickbarhet i bostadsentré

Överblickbarhet

*) Godkänt lås till altandörr
Fönsterlås
Bakkantsbeslag på fönster och altandörr
Negativ brytvinkel på altandörr
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Bostaden
Framkomligt
K/D på egen hand

Rollatorframkomligt

Rullstolstillgängligt

Innerdörrbredd
(frittpassagemått)

K

-

> 0,80 m
I bef byggn:
> 0,73 m

> 0,80 m
I bef byggn:
> 0,73 m

Nivåskillnad, tröskel el dyl

K

-

< 25 mm

Inga trösklar

Rörelseyta vid köksinredning

K

-

-

> Φ 1,30 m,

Köksinredning

K

-

Standardkök

Standardkök *)

Hygien

K

Förberett
för dusch**)

Förberett
för dusch**)

Dusch

Rörelseyta i badrum

K

-

-

Se illustr Nyb/bef

Golvnivå i badrum

K

-

Lika angränsande Lika angränsrum/kil
ande rum/kil

Funktion

Element

Allmänt i rum
bostaden

Kök
Badrum

Balkong, uteplats

> 25 mm

25 mm

10 mm

Allmänt i rum i bosta- Svängrumsyta i rum
den

D

-

> Φ 1,30 m

> Φ 1,50 m

Kök

Rörelseyta vid matplats

D

-

-

Se illustr

Lådor

D

Lätt utdragbara

Lätt utdragbara

Lätt utdragbara

Högskåp

D

Utdragbara
backar

Utdragbara
backar

Utdragbara
backar

Rörelseyta på uteplats

D

-

-

Passage runt bord

Garderober

D

-

-

Sänkbar klädstång

Städskåp

D

-

-

Utan botten

Inredning

Nivåskillnad, tröskel e dyl ***) K

Uppfylls
F/Ro/Ru

*) Inbyggd ugn och öppet under bänk ska lätt kunna ordnas. Höj- och sänkbar bänk och överskåp åtgärdas vid bostadsanpassning
**) Innebär att endast badkar behöver flyttas ut
***) Om balkonggolv höjs ska räcke höjas > 1,10 m
Bostaden
Uppfylls
J/N

Miljö

K/D

Säkerhet

Trygghet

Allmänt för bostaden

K

Tittöga

Ingen obehörig kommer in

K

Brandvarnare i lägenhet

Förebygga bränder

K

Stödhandtag i dusch

Förhindra fallolyckor

D

Halksäkert golv i bad/dusch

Förhindra fallolyckor

D

Timer till spis

Förebygga bränder

D

Jordfelsbrytare

Förebygga olyckor

Bostadskomplement
Framkomligt
K/D på egen hand

Rollatorframkomligt

Rullstolstillgängligt

Svängrumsyta framför
entrédörr och hissdörr

K

-

2,0 x 1,5 m

2,0 x 2,0 m

Svängrumsyta i lokaler

K

-

> Φ 1,30 m

> Φ 1,50 m

Kontrastmarkering

K

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Dörrar, trappsteg
överst+ nederst

Dörröppnare
(vid ytterdörr)

K

-

-

Armbågskontakt *)

Funktion

Element

Bostadskomplement

Uppfylls
F/Ro/Ru
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Bostadskomplement
Funktion

Framkomligt
K/D på egen hand

Rollatorframkomligt

Rullstolstillgängligt

Ytterdörrsbredd
(fritt passagemått)

K

-

0,80 m

0,90 m

Hissdörrsbredd
(fritt passagemått)

K

-

0,80 m

0,90 m
I bef byggn:
0,80 m

Tvättstuga

K

Halvtrappa

I markplan eller
nåbar med hiss

I markplan eller nåbar
med hiss**)

Lägenhetsförråd

K

Halvtrappa

I markplan eller
nåbar med hiss

I markplan eller nåbar
med hiss***)

Trappsteg

K

Kontrastmarkering Kontrastmarkering Kontrastmarkering

Förråd för hjälpmedel
(rollator, rullstol)

D

-

I gemensamt
förråd

1 tillgängligt låst förråd
o med eluttag

Avfall / sopor (svart + vit
påse)

D

-

-

Inkastlucka anpassad
till sittande

Ledstång

D

1 källargång

I källargång

I källargång

Element

Uppfylls
F/Ro/Ru

*) fjärrstyrd öppnare vid bostadsanpassning
**) eller tvätt- o torkutrustning i lägenheten
***) i bostad eller på samma plan
Bostadskomplement
Miljö

K/D

Säkerhet

Trygghet

Allmänt för bostadskomplement

K

Brandvarnare i förråd

Förebygga bränder

Uppfylls
J/N

Trygghet och service
Funktion

Element

Trygghet och service Nyhetsbrev, infoblad
Möjlighet till delaktighet i
områdets skötsel

K/D

Motiv

D

För att aktivera de boende behövs informationskanaler
– att veta vad som händer.

D

Självförvaltning i begränsad utsträckning, t ex att sköta en
mindre plantering eller lokal ger förutsättningar för delaktighet
och samvaro och grannsamverkan

Kvarterslokal

Tillgång till kvarterslokal är inget krav för lägenheter som ska certifieras.
Fastighetsägaren ska deklarera:
• om kvarterslokal finns eller ej
• om lokalen är öppen för alla hyresgäster

B 74

Uppfylls
J/N

kommunfullmäktiges handlingar | 23 Februari 2012

Utdrag ur
Svensk författningssamling (SFS)

Från Stadskansliet
2012-01-23

Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m m

Regler för trygghetsbostäder

------------

Fastställda av Kommunfullmäktige 23 februari 2012

2 § I denna förordning används följande ord och uttryck

Gäller från 1 mars 2012

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet
till aktivitet och social gemenskap samt utrymmen för
gemensamma måltider. Det ger grund för trygghet och
hög boendekvalitet för äldre.

med den innebörd som föreskrivs nedan:

Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus
som innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i
denna förordning.
Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus,
som utan att vara nybyggnad, innebär
1. nytillskott av bostäder, eller
2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter som avses i denna
förordning.
Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa
angivna tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt
eller bostadsrätt som innehas av
1. en person som har fyllt 70 år,
2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år,
eller
3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden,
om dödsfallet har inträffat efter att bidrag beviljats.
Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden
av ord och uttryck i denna paragraf som har betydelse för
ny- eller ombyggnad. Förordning (2009:1250).
------------

Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det
ordinära boendet och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. Boendeformen är förebyggande genom att
undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vårdoch omsorgsboende.
Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar en aktivitetssamordnare. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa
regler.
Definition

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder
där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet har
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Villkoren för
trygghetsbostäder framgår av förordningen (2007:159) om
investeringsstöd till äldrebostäder.
De boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren. Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat. Om boende behöver
insatser sker dessa som hemtjänst.

Villkor för hyresvärd
För att vara godkänt som trygghetsbostäder ska boendet
uppfylla nedanstående krav. Vissa avsteg kan dock accepteras för boenden som var i drift före 1 januari 2011.
Även för nytillkomna boenden kan enstaka mindre avsteg
accepteras om boendet i övrigt väl uppfyller kriterierna.
Ansökan för en hyresfastighet att bli trygghetsbostäder ska
omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, mål och
inriktning.
70-årsregeln

Minst en person i varje hushåll ska vara 70 år eller äldre.
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Fastigheten

Borås Stads åtagande

Boendet ska bestå av minst 20 lägenheter, samlade i ett
hus eller i närliggande hus. Lägenheterna ska vara på 1-3
rum.

För gemensamhetsyta ger Borås Stad ett bidrag på 75 procent av den genomsnittliga kvadratmeterhyran på lägenheterna. Bidraget gäller per kvadratmeter gemensamhetsyta,
dock högst för 2 kvadratmeter sådan yta per lägenhet i
trygghetsboendet. När en efterlevande som inte uppfyller
70-årsregeln bor kvar är även denna lägenhet underlag för
bidraget.

Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl
inomhus som i närliggande utemiljö. Trygghetsbostäder
som inrättas i befintlig fastighet ska uppfylla normalnivån
enligt Svensk Standard (SS 91 42 21). Nybyggda trygghetsbostäder ska uppfylla en förhöjd nivå enligt samma
standard.
Fastigheten ska även vara certifierad med minst fyra
stjärnor enligt Borås Stads Bokvämtkoncept. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och certifiering
av Bokvämtlägenheter.
Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet.
Boendets läge

Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad eller har nedsatt förmåga att orientera sig. Det ska vara
nära till allmänna kommunikationer.
Närområdet ska erbjuda ytor för rekreation och avkoppling

Stadsdelsnämnden administrerar hyresbidraget samt
anställer och bekostar aktivitetssamordnare i trygghetsboendet. Som riktlinje bekostar kommunen en halvtidstjänst
för boende med upp till 30 lägenheter, en 75-procentig
tjänst för 31-60 lägenheter, och en heltidstjänst för 61
lägenheter eller fler.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med respektive
stadsdelsnämnd vilka boenden som fyller kraven på trygghetsboende och är berättigade till bidrag.
Ansökan ska göras på blankett ”Ansökan att driva trygghetsboende i Borås Stad”. Ansökan går till respektive
stadsdelsnämnd för beslut. Om stadsdelsnämnden är positiv går ansökan vidare till Kommunstyrelsen för slutgiltigt
beslut.

Fördelning av lägenheter

Den som önskar lägenhet i trygghetsbostad ska vända sig
till hyresvärden. Denne ansvarar för uthyrningen och ska
ha en särskild kö för lägenheterna. Kön ska baseras på
ansökningsdatum. Företräde i kön har personer över 90 år,
samt medboende i vård- och omsorgsboende vid dödsfall. Om flera med företräde söker samma lägenhet gäller
ansökningsdatum.
Vid dödsfall har en efterlevande medboende rätt att bo
kvar i lägenheten, även om personen inte uppfyller 70-årsregeln.
Aktivitetssamordnare

Trygghetsbostäder ska bemannas med en trivselskapande
personal som har till uppgift att hålla kontakt med de
boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det
sociala innehållet. Borås Stad anställer och står för kostnaderna för denna tjänst.
Uppföljning

Hyresvärden ska lämna en årlig redovisning till stadsdelsnämnden och beskriva verksamheten utifrån sitt åtagande.
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Remissvar
2011-09-19
Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka förslag till
regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
Trygghetsbostäder ökar möjligheten för äldre att hitta
trygga boendealternativ genom den reguljära bostads-
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marknaden och kan skjuta fram den enskildes behov av
särskilt boende. Reglerna för trygghetsbostäder är relevanta och tydligt utformade.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
I Borås Stads program för särskilda boendeformer i äldreomsorgen, tar man upp behovet av ha kunna erbjuda olika
nivåer för vård och omsorg för äldre. I nuläget finns det
inte några trygghetsbostäder i Borås.
Trygghetsbostäder handlar om boenden med trygghetsskapande insatser. Det är ett antal samlade hyresbostäder
där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet har
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider.
Trygghetsbostäder ökar möjligheten för äldre att hitta
trygga boendealternativ genom den reguljära bostadsmarknaden och kan skjuta fram den enskildes behov av
särskilt boende.
Reglerna för trygghetsbostäder är relevanta och tydligt
utformade.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		
Stadsdelschef

boendeform antas kunna undanröja eller skjuta upp behov
av att flytta till ett vård-och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster anser att de regler som framtagits
för trygghetsbostäder i Borås Stad är väl genomarbetade
och ger en tydlig inriktning gällande villkor för hyresvärd
samt Borås Stads åtagande.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget till regler för
trygghetsbostäder i Borås stad.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Patric Cerny		
Rita Johansson
Andre vice ordförande
Stadsdelschef

2011-10-27
Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget om Regler för
trygghetsbostäder i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning
2011-09-29
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag till regler för
trygghetsbostäder i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Trygghetsbostäder är en ny boendeform som skall överbrygga det glapp som finns mellan det ordinära boendet
och ett vård- och omsorgsboende. Trygghetsboende som

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget om Regler
för trygghetsbostäder i Borås Stad. Stadsdelsnämnden
ser positivt på boendeformen trygghetsbostäder som ger
personer över 70 år ökade boendealternativ i Borås Stad.
Det är även positivt för personer över 90 år som ges ett
alternativ till vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Nämnden delar uppfattningen om att trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan det ordinära boendet
och vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget med några tillägg
och frågeställningar.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna
yttrande på regler för Trygghetsbostäder i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden ser positivt på boendeformen trygghetsbostäder som ger personer över 70 år ökade boendealternativ i Borås Stad. Det är även positivt för personer över
90 år som ges ett alternativ till vård- och omsorgsboende
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med heldygnsomsorg. I stadsdel Norr är det 41 personer
över 90 år som är beviljade särskilt boende genom förenklat bistånd. Detta innebär en kostnad på drygt 22 miljoner
kronor.
Stadsdelsnämnden delar uppfattningen om att trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
Enligt budget 2011 för Borås Stad beskrivs uppdraget för
äldreomsorgen att trygghetsbostäder på sikt ska införas.
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget med följande tillägg
och frågeställningar:
• Inledningsvis beskrivs att trygghetsbostäder erbjuder en
”ökad service”. Det kan uppfattas som missvisande då
det kan ge den boende förväntningar på att det ingår
hemtjänstinsatser i form av hjälp med städ, tvätt, inköp,
ledsagning osv. Stadsdelsnämnden önskar att formuleringen ”ökad service” byts ut till ”möjlighet till aktiviteter och social samvaro”.
• Inledningsvis beskrivs att trygghetsboendet erbjuder
”att delta i gemensamma måltider”. Det kan tolkas att
trygghetsboendet kommer att ha en matsal där dagliga
måltider kommer att serveras.
• I definitionen om trygghetsbostäder beskrivs det att
lägenhet i trygghetsbostäder inte behöver biståndsprövning. Det innebär att det är hemtjänsten som utför insatser om de boende är i behov av hjälpinsatser. För att
undvika missförstånd kan det vara viktigt att beskriva
detta ytterligare.
• I förslaget framgår det att aktivitetssamordnaren ska
stödja de boende dagligen. Stadsdelsnämnden vill belysa
vikten av att tydliggöra om det gäller vardagar eller
måndag till söndag. Även omfattningen av aktivitetssamordnarens stöd behöver tydliggöras.
• Stadsdelsnämnden har funderingar om aktivitetsstödjare ska vara en del av fastighetsägarens insatser som
skulle omfattas av villkor för bidrag. Örebro kommun
har befintliga egna trygghetsbostäder och arbetar nu
med att ta fram villkor för ekonomiskt stöd till privata
aktörer.
• Nämnden anser att ersättningen för aktivitetssamordnaren bekostas av Borås Stads gemensamma resurser.
Kostnaden för en aktivitetssamordnare uppgår till ca
400 000 kr per heltid och år.
• Stadsdelsnämnden inväntar Räddningstjänstens bedömning om seniorboendet Blombacka ska betraktas som
ett vård- och omsorgsboende ur brandskyddssynpunkt.
Bedöms det som ett vård- och omsorgsboende får det
exempelvis konsekvenser att anslutning av sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska installeras. Det är
därför av vikt att även trygghetsbostäder definieras ur
brandskyddssynpunkt och beskrivs i reglerna.
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• Det framgår inte vad hyresvärden ska bistå med för
interiörer i gemensamhets ytan, exempelvis kök, pentry,
toalett, belysning. Nämnden önskar att kraven specificeras.
• Stadsdelsnämnden anser det viktigt att aktivitetssamordnaren har fritidsledarutbildning eller likvärdigt.
• För att kunna arbeta förebyggande och möjliggöra för
att de boende ska kunna bo kvar när ett ökat behov av
omvårdnad uppstår, är den sociala gemenskapen viktig.
Det är inte alltid att den boende har förmågan att själv
ta sig till aktiviteter, särskilt inte om de sker i en annan
byggnad. Stadsdelsnämnden vill belysa att aktivitetssamordnaren inte har utrymme att hjälpa de boende
med deras omvårdnadsbehov, hjälp vid mat situationer,
ledsagning till och från aktiviteter m m, utan ser vikten
av ett förtydligande i reglerna om aktivitetssamordnarens ansvar. Har de boende ett behov av hjälpinsatser i
samband med aktiviteter, kan en ansökan om hemtjänst
insatser göras. De insatser som beviljas utförs då av
hemtjänsten.
• Stadsdelsnämnden vill även lyfta följande fundering
angående beslutsordningen där nämnden anser att
Lokalförsörjningsförvaltningen har rätt kompetens för
att bedöma om ett boende uppfyller kraven på trygghetsboende och är berättigat till bidrag. Detta medför
också att det skapas likvärdiga villkor för alla stadsdelar.
Nämnden föreslår följande textändring gällande beslutsordningen:
”Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen vilka boenden som uppfyller kraven på trygghetsboende och är berättigade till
bidrag. Ansökan ska göras på blankett ”Ansökan att
driva trygghetsboende i Borås Stad”. Ansökan går till
Lokalförsörjningsförvaltningen för beslut. Lokalförsörjningsförvaltningen samråder med respektive stadsdelsförvaltning om behov av seniorboende inom stadsdelsnämndens upptagningsområde och planering. Om
Lokalförsörjningsförvaltningen och stadsdelsnämnden
är positiv går ansökan vidare till Kommunstyrelsen för
slutgiltigt beslut.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande		
Stadsdelschef
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2011-09-26
Från AB Bostäder i Borås Stad
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Styrelsens beslut
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sammanfattning
AB Bostäder anser att det är bra att regler tas fram för
trygghetsbostäder. Vi anser också att det är bra, att kommunen tydligt redovisar sina åtaganden. Vi anser dock att
det kan komma behövas en viss flexibilitet i regelverket,
åtminstone avseende bidragsreglerna.
Det kan behövas vissa kompletteringar i regelverket.
Hushållssammansättningen kan förändras vid exempelvis dödsfall och då har den efterlevande besittningsrätt,
oavsett om den uppfyller 70-årsregeln. I ett sådant läge
bör lägenheten fortfarande utgöra underlag för bidrag till
gemensamhetslokalen. Vidare borde det finnas möjlighet
att även större lägenheter kan klassas som trygghetsbostad.
Det kan också bli så, att det i befintliga fastigheter finns
gemensamhetslokaler vars yta kraftigt överstiger antal lägenheter multiplicerat med två kvadratmeter per lägenhet.
Kostnadstäckningen för dessa lokaler riskerar då att bli så
låg, att det motverkar inriktningen mot trygghetsbostäder.
När det gäller bidraget till gemensamhetslokalen, bör det
också finnas en garanti på hur länge bidraget betalas ut. I
samband med nyproduktion, kommer en hyresgaranti för
gemensamhetslokalen få stor betydelse för att lokalen ska
kunna byggas. Det finns också en risk att ett begränsat
bidrag till gemensamhetslokalen hindrar tillkomsten av en
sådan lokal och därmed också trygghetsbostäder.
Vi tillstyrker i övrigt förslaget till regler om trygghetsbostäder.

som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. De
boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren och det är
inte biståndsprövat.
För att bli godkänt som trygghetsbostäder ska vissa krav
uppfyllas. Det finns en åldersregel, som innebär att minst
en person i hushållet ska vara 70 år eller äldre. Fastigheten
ska innehålla minst 20 bostäder, samlade i ett hus eller i
närliggande hus. Lägenheterna ska vara på 1-3 rum.
Trygghetsbostäder som inrättas i befintliga fastigheter ska uppfylla normalnivån enligt Svensk Standard
(SS 91 42 21). Nybyggda trygghetsbostäder ska uppfylla
en förhöjd enligt samma standard.
Fastigheten ska dessutom vara certifierad med minst fyra
stjärnor enligt Bokvämtkonceptet. Boendet ska dessutom
erbjuda minst två kvadratmeter gemensamhetsyta per
lägenhet.
Läget för boendet ska vara sådant, att området ska vara
tillgängligt för den som är rörelsehindrad eller har nedsatt
förmåga att orientera sig. Det ska också vara nära till
allmänna kommunikationer. Närområdet ska erbjuda ytor
för rekreation och avkoppling.
Lägenheterna ska fördelas av hyresvärden. Hyresvärden
ska hålla en särskild kö för trygghetsbostäder och den ska
baseras på ansökningsdatum. Personer över 90 år ska ha
företräde till ledig lägenhet. Lägenheterna ska fördelas på
lika villkor för alla sökande i målgruppen.
Trygghetsbostäderna ska bemannas med personal som
har till uppgift att skapa trivsel samt hålla kontakt med de
boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det
sociala innehållet. Borås Stad anställer och står för kostnaderna för denna tjänst.
Borås Stad åtar sig att ge bidrag på 75 procent av den
genomsnittliga kvadratmeterhyran på lägenheterna till
gemensamhetsytan. Bidraget utgår dock högst till två kvadratmeter sådan yta per lägenhet i trygghetsboendet.
Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med respektive
stadsdelsnämnd vilka boenden som fyller kraven på trygghetsboende och som blir berättigade till bidrag. Ansökan
ska göras till respektive stadsdelsnämnd.

Borås Stad har tagit fram förslag till regler för trygghetsbostäder. AB Bostäder ges genom remissbehandling
möjlighet att yttra sig över förslaget.

AB Bostäder anser att det är bra att regler tas fram för
trygghetsbostäder. Vi anser också att det är bra, att kommunen tydligt redovisar sina åtaganden. Vi anser dock att
det kan komma behövas en viss flexibilitet i regelverket,
åtminstone avseende bidragsreglerna.

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där
en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet ska ha
utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare

Det kan behövas vissa kompletteringar i regelverket.
Hushållssammansättningen kan förändras vid exempelvis dödsfall och då har den efterlevande besittningsrätt,
oavsett om den uppfyller 70-årsregeln. I ett sådant läge

Styrelsens yttrande i sin helhet
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bör lägenheten fortfarande utgöra underlag för bidrag till
gemensamhetslokalen. Vidare borde det finnas möjlighet
att även större lägenheter kan klassas som trygghetsbostad.
Det kan också bli så, att det i befintliga fastigheter finns
gemensamhetslokaler vars yta kraftigt överstiger antal lägenheter multiplicerat med två kvadratmeter per lägenhet.
Kostnadstäckningen för dessa lokaler riskerar då att bli så
låg, att det motverkar inriktningen mot trygghetsbostäder.
När det gäller bidraget till gemensamhetslokalen, bör det
också finnas en garanti på hur länge bidraget betalas ut. I
samband med nyproduktion, kommer en hyresgaranti för
gemensamhetslokalen få stor betydelse för att lokalen ska
kunna byggas. Det finns också en risk att ett begränsat
bidrag till gemensamhetslokalen hindrar tillkomsten av en
sådan lokal och därmed också trygghetsbostäder.
Vi tillstyrker i övrigt förslaget till regler om trygghetsbostäder.

2011-10-06
Från AB Toarpshus
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
AB Toarpshus tillstyrker remissförslaget med ett tillägg.
Fastigheten

Antalet lägenheter i boendet ska inte begränsas. Det finns
då risk för att ombyggda lägenheter i befintligt bestånd ej
klassas som trygghetsbostäder samt om man bygger typ
Fyrbo-lägenheter i anslutning till befintligt bestånd.
AB TOARPSHUS
Lennart Alsin
VD

AB BOSTÄDER I BORÅS
Roland Andersson
Sven Liljegren
Ordförande		
VD
Från Centrala pensionärsrådet
Utdrag ur protokoll		

2011-09-09

2011-10-06
Från AB Sandhultsbostäder
Till Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder
i Borås Stad
AB Sandhultsbostäder tillstyrker remissförslaget med ett
tillägg.
Fastigheten

Antalet lägenheter i boendet ska inte begränsas. Det finns
då risk för att ombyggda lägenheter i befintligt bestånd ej
klassas som trygghetsbostäder samt om man bygger typ
Fyrbo-lägenheter i anslutning till befintligt bestånd.
AB SANDHULTSBOSTÄDER
Lennart Alsin
VD
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§ 32 Remiss trygghetsboende
Annica Olausson redogör för förslaget. Inga synpunkter
framkommer vid mötet.
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Nr 19
Förhyrning av lokaler för förskola,
Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors
2012-01-23

2011/KS0143 290

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I budgeten för 2012 anges att Lokalförsörjningsnämnden
arbetar med att hyra nya förskolelokaler i bl a Dalsjöfors.
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att redovisa förslag
om denna förhyrning till Kommunfullmäktige. Bakgrunden till detta är att denna lokalanskaffning kan jämföras
med ett investeringsbeslut och därigenom blir en fråga att
avgöras av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden redovisade den 25 januari ett
förslag om förhyrning av lokaler i det tidigare äldreboendet
Dalsjögläntan, adress Uppegårdsgatan 2. Därefter yttrade
sig Stadsdelsnämnden Öster och framhöll att nämnden
förordade att det föreslagna tillagningsköket inte skulle ha
så stor produktionskapacitet (350 portioner) som Lokalförsörjningsnämnden föreslog. Lokalförsörjningsnämnden har
den 20 december redovisat ett nytt förslag där kökskapaciteten minskats men där förslaget i övrigt är oförändrat.
Kommunstyrelsen tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
förslag mot bakgrund av en bedömning att det är lämpligt att samla verksamheten i en anläggning och kunna
lägga ner tre mindre förskolor. Det skall dock framhållas
att den större anläggningen bör vara mer driftekonomisk
för verksamheten. Stadsdelsnämnden bör, efter att de nya
lokalerna tagits i drift, redovisa hur nämnden tagit till vara
dessa möjligheter till bättre ekonomi.
Lokalförsörjningsnämnden redovisar i sin framställning att
det nu finns påvisade fuktproblem i de lokaler som skall
byggas om men att det finns tekniska förutsättningar att åtgärda dessa. Vidare framhåller nämnden att dessa problem
har medfört att nämnden förhandlat med fastighetsägaren
om att ombyggandet utförs så att det inte kommer att finnas några fuktproblem. Det är viktigt att det kommande
hyresavtalet utformas så att några kostnader inte faller på
kommunen om fuktproblemen inte skulle elimineras.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige
beslutar att bemyndiga Lokalförsörjningsnämnden att

hyra de föreslagna lokalerna på i huvudsak de villkor
som framgår av nämndens skrivelser. Med stöd av detta
bemyndigande kan nämnden sedan besluta om det slutliga
avtalet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att hyra lokaler för
förskola vid Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

2011-12-20

Remissvar
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Fastighet Kråkhult 1:61, Uppegårdsg 2
Dalsjölors – hyresavtal avseende nya
ombyggda förskolelokaler
Nämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker att nya förskolelokaler om 1 495 m2 hyrs på fastigheten Kråkhult 1:61,
Dalsjöfors av fastighetsägaren Hemsö Vårdfastigheter AB
med hyran 2 135 950 kr/år från den 1 oktober 2012.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Dåvarande Dalsjöfors kommundelskontor hemställde
2010-04-07 om att Lokalförsörjningsnämnden skall ta
fram nya permanenta förskolelokaler som ersättning för
avdelningar i befintliga tillfälliga paviljonger och äldre
byggnader. Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2011-0125 om att föreslå Kommunstyrelsen att hyra förskolelokaler för sex avdelningar vid Uppegårdsgatan 2, Dalsjöfors.

B 81

kommunfullmäktiges handlingar | 23 Februari 2012

Ärendet behandlades inte i Kommunstyrelsen då Stadsdelsnämnden Öster 2011-03-31 beslutade att uppdra åt
Lokalförsörjningsnämnden om att projektera för ett kök
med lägre kapacitet som endast tillgodosåg förskolans
behov och inte som tidigare föreslagits ett centralkök för
flera verksamheter. Kommunstyrelsen begärde 2011-05-04
om Lokalförsörjningsnämndens yttrande i ärendet.
Lokalförsörjningsförvaltningen har därefter tillsammans
med Västra Götalandsregionen uppdragit åt SP att göra
en miljöutredning av byggnaderna då det upptäcktes att
det fanns fuktproblem i delar av krypgrund och vissa rum.
SPs utlåtande av 2011-08-05 visar att de fuktproblem som
finns går att åtgärda med installation av fläktar i grunden samt bättre dränering så att vatten inte kommer in i
husgrunden. Fastighetsägaren har påbörjat ätgärder för
att undanröja problemen och i hyresavtalet finns der nu
inskrivet en klausul om extra kontroll av fastighetens miljö
i framtiden. Vid den planerade ombyggnaden kommer nya
golv att läggas och kontroll av tätheten vid de nya genomföringarna kommer att göras vid förskolans byggnation.
SP ser inte att det skall vara några problem med lokalerna
i den nya förskoledelen förutsatt att ombyggnationen görs
enligt anvisningar.
Förhandlingar med fastighetsägaren har gjorts på nytt
med garantier om att byggnationen skall ske så att det inte
blir några fuktproblem i den delen av byggnaden som förskolan skall vara. Köket kommer enligt det nya avtalet att
utrustas med kapacitet lämplig för 160 portioner helt enligt stadsdelens önskemål. Förskolan byggs för 120 barn i
sex avdelningar om 1 495 m2. Hyran är satt till 2 135 950
kr/år (1 429 kr/m2) och hyrestiden beräknas frän 2012-1031 till 2026-06-30. Hyran regleras årligen med 60 % av
Konsumentprisindex samt inkluderar vatten och värme.
Nämndens yttrande i sin helhet

Dåvarande Dalsjöfors kommundelskontor hemställde
2010-04-07 om att Lokalförsörjningsnämnden skall ta
fram nya permanenta förskolelokaler som ersättning för
avdelningar i befintliga tillfälliga paviljonger och äldre
byggnader. Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2011-0125 om att föreslå Kommunstyrelsen att hyra förskolelokaler för sex avdelningar vid Uppegårdsgatan 2, Dalsjöfors.
Ärendet behandlades inte i Kommunstyrelsen då Stadsdelsnämnden Öster 2011-03-31 beslutade att uppdra åt
Lokalförsörjningsnämnden om att projektera för ett kök
med lägre kapacitet som endast tillgodosåg förskolans
behov och inte som tidigare föreslagits ett centralkök för
flera verksamheter. Kommunstyrelsen begärde 2011-05-04
om Lokal försörjningsnämndens yttrande i ärendet.
Lokal försörjningsförvaltningen har därefter tillsammans
med Västra Götalandsregioncn uppdragit åt SP att göra
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en miljöutredning av byggnaderna då det upptäcktes att
det fanns fuktproblem i delar av krypgrund och vissa rum.
SPs utlåtande av 2011-08-05 visar att dc fuktproblem som
finns går att åtgärda med installation av fläktar i grunden samt bättre dränering så att vatten inte kommer in i
husgrunden. Fastighetsägaren har påbörjat åtgärder för
att undanröja problemen och i hyresavtalet finns der nu
inskrivet en klausul om extra kontroll av fastighetens miljö
i framtiden. Vid den planerade ombyggnaden kommer nya
golv att läggas och kontroll av tätheten vid de nya genomföringarna kommer att göras vid förskolans byggnation.
SP ser inte att det skall vara några problem med lokalerna
i den nya förskoledelen förutsatt att ombyggnationen görs
enligt anvisningar.
Förhandlingar med fastighetsägaren har gjorts på nytt
med garantier om att byggnationen skall ske så att det
inte blir några fuktproblem i den delen av byggnaden som
förskolan skall vara. Köket kommer enligt det nya avtalet
att utrustas med kapacitet lämplig för 160 portioner helt
enligt stadsdelens önskemål. Förskolan byggs för 120
barn i sex avdelningar om 1 495 m2. Hyran är satt till
2 135 950 kr/år (1 429 kr/m2) och hyrestiden beräknas
från 2012-10¬31 till 2026-06-30. Hyran regleras årligen
med 60 % av Konsumentprisindex samt inkluderar vatten
och värme.
Den nya förskolan är enligt stadsdelsnämnden Öster tänkt
att ersätta enstaka avdelningar som i dag finns i paviljonger och äldre byggnader. Hyran för dessa uppgår till
1 351 000 kr varför lokalkostnaderna beräknas stiga med
ca 785 000 kr/år.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar

att översända remissvaret till Kommunstyrelsen.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		
Förvaltningschef

2011-03-31
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Fastighet Kråkhult 1:61, Uppegårdsg 2
Dalsjöfors – nytt hyresavtal p g a att äldreboende byggs om till förskolelokaler
Dåvarande Dalsjöfors kommundelsnämnd har i en hemställan till Lokalförsörjningsnämnden 2010-04-07 begärt
att LFN tar fram nya permanenta förskolelokaler som kan
ersätta befintliga paviljonger. Dåvarande Dalsjöfors kom-
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mundelsförvaltning har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen tagit fram ett förslag till ombyggnad
av en tom fastighetsdel på äldreboendet Dalsjögläntan att
använda som förskola. De ombyggda lokalerna kan inrymma en förskola med sex avdelningar. I och med detta kan
provisoriska paviljonger på Tummarp, Gamla Läkarbostaden samt en avdelning på Dalhem lämnas.
I samband med förslaget till ombyggnad av Dalsjögläntan
har även ett tillagningskök motsvarande 265 m2 med en
kapacitet på 350 portioner kopplat till förskolan projekterats. Med den kapaciteten är det tänkt att avlasta måltidsproduktionen på Dalsjöskolan med cirka 175 portioner.
Köket på Dalsjöskolan har, i samband med inspektioner,
fått anmärkningar de senaste åren bland annat vad gäller
lagerutrymmen och frysförvaring.
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse 2011-01-25
presenterat ett förslag till hyresavtal för ombyggnad av
Dalsjögläntan samt hyra för ett tillagningskök med en
kapacitet på 350 portioner. Den totala hyreskostnaden
uppgår enligt avtalsförslaget till 2 135 950:- kronor varav
hyreskostnaden för tillagningsköket uppgår till 537 000
kr/år. Hyran för de lokaler som kan lämnas uppgår till
1 351 000:- kronor. Ombyggnaden innebär därmed en
ökad driftkostnad för nämnden på cirka 785 000:- kronor.
Mot bakgrund av behovet av förskoleplatser och möjligheten
att lämna paviljonglösningar och provisoriska lokaler godkänner Stadsdelsnämnden den framtagna hyreskostnaden
för en förskola med sex avdelningar inom Dalsjögläntan.
Stadsdelsnämnden godkänner däremot inte Lokalförsörjningsnämndens förslag till hyresavtal för ett tillagningskök med en kapacitet på 350 portioner.
Stadsdelsnämnden Öster bedömer att ett kök med en
kapacitet motsvarande 160 portioner, som tillgodoser förskolans behov, kräver mindre lokalyta och något enklare
utrustning vilket borde ge en lägre hyreskostnad. Nämnden förutsätter att Lokalförsörjningsnämnden snabbt
kan projektera om tillagningsköket efter det behov som
förskolan har och presentera ett nytt hyresavtal.

Beslut

Stadsdelsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens föreliggande hyresavtal för nya
förskolelokaler för fastigheten Kråkhult 1:61, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors samt att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera ett kök med en kapacietet som
tillgodoser förskolans behov.

Från Lokalförsörjningsnämnden
Utdrag ur protokoll		

2011-01-25

§ 13 2007/LN0138 290
Fastighet Kråkhult 1:61, Uppegårdsg 2
Dalsjöfors – nytt hyresavtal p g a att äldreboende byggs om till förskolelokaler
Dalsjöfors kommundel hemställer att Lokalförsörjningsnämnden skall ta fram nya permanenta förskolelokaler
som kan ersätta befintliga tillfälliga paviljonger. Borås
Stad hyr idag Äldreboendet ”Dalsjögläntan” av Hemsö
Vårdfastigheter AB. Behovet av äldreomsorgsplatser har
minskat i Dalsjöfors varför hälften av avdelningarna har
stängts. Istället kan den tomställda delen användas till
förskola och Lokalförsirjningskontoret har tillsammans
med verksamheten tagit fram förslag till en ombyggnad.
Fastighetsägaren har nu presenterat två hyresavtal, ett avseende barnomsorgslokalerna och ett för centralköket som
skall utnyttjas av flera verksamheter i Dalsjöfors.
Två avdelningar i paviljonger vid Tummarpskolan och
två avdelningar i Gula villan samt avdelningen i Dalhems
källarvåning kommer att sägas upp för avflyttning när den
nya förskolan är färdig.
Följande förslag till hyresavtal föreligger:
Fastighet:
Kråkhult 1:61
Adress:
Uppcgårdsgatan 2, Dalsjöfors
Hyresvärd:
Hemsö Vårdfastigheter AB
Yta:
1 230 resp 265 m2
Avtalstid:
2012-01-01-2026-12-31
Uppsägningstid: 12 mån
Förlängning:
5 år
Hyra:
1 599 000 kr/år (1 300 kr/m2) resp
centralkök 536 950 kr/år (2 026 kr/m2)
Index:
KPI 60 %
Underhåll:
Fastighetsägaren
Värme:
Ingår
El:
Eget abonnemang
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att	godkänna ,fåreliggande hyresavtal i enlighet med
angivna villkor.
Vid protokollet Lars Nordin

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Lars Dahlén		
Rita Johansson
Ordförande		
Stadsdelschef
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2011-01-10

Från Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokaler som avvecklas vid ombyggnad
av Dalsjögläntan
Avser budget 2011
2011
Förskolan Dalhem
Pav. Tummarpskolans förskola
Gula villan
Befintlig hyra/m

avd

Yta

Hyra exkl
EL 2011

2

282

488 825

1 733 Pre uppg, då kontrakt ej är klart

2

316

591 368

1 871

1,5

248

177 774

717

846

1 257 967

1 486

2

Hyra/
m2 Notering

Dalsjögläntan, ombyggnad
Total area
Total hyra år 1

1 495
2 135 750

Hyreskostnad år 1/m2

2010-04-07
Från Kommundelskontoret Dalsjöfors
Till Lokalförsörjningskontoret

Förskola i Dalsjögläntans lokaler,
Dalsjöfors
I Dalsjöfors centralort har vi flera tillfälliga lösningar som
vi tillsammans med Lokalförsörjningskontoret arbetar på
att samla till större enheter
Vi planerar för 12 nya avdelningar i Dalsjöfors centralort.
Vi behöver lämna provisoriska lokaler och utöka med två
avdelningar för att kunna tillgodose behovet i kommundelen.
Behov finns av en förskola med sex avdelningar vid
området mot Folkets Park. Två avdelningar för att ersätta
Alprosgården och två avdelningar för att ersätta Dalsjöhallen samt två avdelningar för att möta prognostiserad
ökning.
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Inkl hyrestillägg 126 000 kr 2 avtal 1 230 + 285 m2
1 428

Dalsjögläntan är ett alternativ för sex avdelningar för att
ersätta Tummarpsgårdens fyra avdelningar, två i paviljonger och två i en äldre villa, samt Dalhems förskola med
två avdelningar.
Dalsjögläntan är det alternativet/som nu är aktuellt
eftersom äldreomsorgen går ur lokalerna. Att iordningställa Dalsjögläntan till förskola är givetvis billigare än
en nybyggnation dessutom skulle Dalsjöfors kommundel
lämna provisoriska paviljonger på Tummarp (Årshyra
2009 614 509 kr), Gamla Läkarbostaden (Årshyra 2009
383 040 kr) och förskolan på Dalhem (Årshyra 2009
354 440 kr)
Härmed hemställes att Lokalförsörjningskontoret i samverkan med Dalsjöfors kommundel fortsätter arbetet med
att studera möjligheterna till att skapa en sexavdelningsförskola i Dalsjögläntans lokaler.
KOMMUNDELSKONTORET DALSJÖFORS
Urban Zander
Tf kommundelsehef
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Nr 20
Nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet
2012-02-23

2011/KS0388 287

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden fick av Kommunstyrelsen
projekteringsuppdrag för ombyggnad av skolbibliotek för
Sven Eriksonsgymnasiet 2011-09-19. I investeringsbudgeten för 2012-14 finns 5 400 000 kr avsatt för detta projekt.
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag.
Verksamheten har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen projekterat fram en anpassning av maskinhallen i Hus 3, Sven Eriksonsgymnasiet till nytt bibliotek.
Lokalen ska innehålla, förutom själva biblioteksdelen,
datasal och grupprum. Målet är att bygga ett modernt
bibliotek rustat för att möta dagens krav i gymnasial
utbildning. Lokalen anpassas avseende tillgängligheten för
funktionshindrade.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu färdigställt förslag
till ombyggnad och infordrat anbud. Investeringsutgiften
uppgår till 7 458 000 kr enligt inkomna anbud. Fördyrande omständigheter är omfattande rivning av tidigare
laboratorieutrustning och installation av nytt ventilationssystem. I projektet har en extra kostnad för åtgärder
i befintligt bibliotek i Hus 5 tagits med. Dessa arbeten
innebär att en del av lokalen kommer att användas till
matsal.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 458 000 kr för nytt
skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

2012-01-09
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Ombyggnad av bibliotek
för Sven Eriksonsgymnasiet
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende ombyggnad av bibliotek för Sven
Eriksonsgymnasiet
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Bengt Dufva
Ordförande		
Förvaltningschef

Ombyggnaden av Sven Eriksonsgymnasiets bibliotek
samordnas med investeringsprojektet nya lokaler för
BoråsBorås TME AB där investeringsutgiften enligt
inkomna anbud uppgår till 6 189 000 kr. I investeringsbudgeten för 2012-14 finns 7 500 000 kr för detta projekt.
Kapitalkostnaden för investeringen i biblioteket och
BoråsBorås TME AB är 729 400 kr. Hyresintäkten från
BoråsBorås TME AB är 727 000 kr. Övriga tillkommande driftskostnader är 30 000 kr. Detta ger en total ökning
av hyran för Utbildningsnämnden på 32 400 kr.
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2011-11-14
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Tekniska Elementarskolan
– anslagsframställan för nytt
skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet

Utgiften är beräknad enligt följande:

kronor

Byggentreprenad

5 675 000

Markentreprenad

80 000

Projektering

396 000

Kontroll och besiktning

137 000

Bygglov och anslutningsavgifter

10 000

Oförutsett

500 000

Byggherrekostnad

500 000

Larm + data

100 000

Summa utgifter för bygg, projektering, exkl moms 7 398 000

Projektets handläggning
Utbildningsnämnden har i skrivelse daterad 2008-05-19
gett Lokal- försörjningsnämnden i uppdrag att utreda nytt
skolbibliotek i Hus 3 på Sven Eriksonsgymnasiet. Syftet är
skapa ett modernt bibliotek rustat för att möte dagens krav
i gymnasial utbildning.
Lokalförsörjningsnämnden fick av Kommunstyrelsen
projekteringsuppdrag för ombyggnad av skolbibliotek 2011
-09-19. Lokalförsörjningsförvaltningen har nu färdigställt
förslag till ombyggnad av bibliotek och infordrat anbud.

Projektbeskrivning och mål
Verksamheten har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen projekterat fram en anpassning av maskinhallen i hus 3, Sven Eriksonsgymnasiet till nytt bibliotek. Lokalen ska innehålla, förutom själva biblioteksdelen, datasal
och grupprum. Målet är att bygga ett modernt bibliotek
rustat för att möta dagens krav i gymnasial utbildning.
Tillgängligheten för personer med funktionshinder har
tillgodosetts i såväl yttre som inre miljö enligt riktlinjer
framtagna av Västra Götalandsregionen.
Ombyggnadsarbetena omfattar bland annat anpassning
till ny planlösning med håltagning och avväxlingar, ny entresol om ca 20 m2, samt igengjutning av bjälklag. Vidare
ingår ny hiss, byte av fönster och nya ytskikt. Fördyrande
omständigheter är omfattande rivning av tidigare laboratorieutrustning och installation av nytt ventilationssystem.
I projektet har en extra kostnad för åtgärder i befintligt
bibliotek i Hus 5 tagits med. Dessa arbeten innebär att en
del av lokalen kommer att användas till matsal.

Redovisning av förslagets utgifter
Ombyggnad för bibliotek på Sven Eriksonsgymnasiet,
bruksarea 404 m2. Sammanställning av ekonomiska data
är baserad på inkomna anbud.

B 86

Åtgärder i matsal Hus 5

60 000

Ränta under byggtid
Summa total för projektet

0
7 458 000

Investeringsutgifter utslagen per m2 (BRA) är 18 460
kronor.
Hyran för objektet år 1 är 32 400 kronor. Kapitalkostnaden för investeringen i biblioteket och BoråsBorås TME
AB är 729 400 kronor. Hyresintäkten från BoråsBorås
TME AB är 727 000 kronor. Övriga tillkommande
driftskostnader är 30 000 kronor. Detta ger en total hyra
av 32 400 kronor. Kapitalkostnaden är beräknad enligt
real annuitet.
Investeringen föreslås avskrivas på 33 år respektive 20 år
för ventilationsanläggningen.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Utbildningsnämnden tillstyrker projektet, att Kommunfullmäktige beslutar
att	godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende
ombyggnad av bibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet
till en sammanlagd investeringsutgift av 7 458 000
kronor exkl moms.
LOKALFÖRSÖRJN1NGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Jan-Olof Edman
Ordförande		
Avdelningschef

Bilagor:
Ritningar
Budgetsammanställning och Investeringskalkyl finns
tillgängliga på Stadskansliet rum 1218 i Stadshuset
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Nr 21
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Vegetarisk matdag
2012-01-23

2009/KS0500 622

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
Borås Stads Kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör, att på en utvald veckodag endast servera
vegetarisk mat i kommunens skolbespisningar
Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet.
Kommundelsnämnden Dalsjöfors, Viskafors och Göta
tillstyrker. Kommundelsnämnden Fristad tillstyrker till
viss del. Övriga nämnder samt Ungdomsrådet avstyrker.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Stadsdelsförvaltningen Väster har utrett möjligheten att
införa vegetariskt alternativ och vilka förutsättningar som
krävs (bilaga).
Förslaget från Borås Stads områdeschefer för kost och lokalvård är att införa ett vegetariskt alternativ på de enheter där
det redan idag finns förutsättningar, vilket kan ske direkt.
På enheter där det inte finns möjlighet kan man istället öka
antalet tillfällen på matsedeln då det serveras en vegetarisk
huvudrätt. Målsättningen kan vara att införa ett dagligt
vegetariskt alternativ på samtliga skolor men att då införa
det successivt utifrån förutsättningar.
I det politiska handlingsprogrammet för 2012 anges att
andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens
verksamheter ska öka, vilket ligger väl i linje med motionens inriktning.
Kommunstyrelsen menar att en ökad tillgång på ekologiska råvaror ger förutsättningar för att ytterligare höja
kvaliteten på den mat som serveras. Det är också viktigt
att säsongsanpassade råvaror används i så stor utsträckning som möjligt för att minska påverkan på miljön och
använda tillgängliga medel på ett bra sätt.
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Kommunstyrelsen föreslår att det ska finnas ett dagligt
vegetariskt alternativ på alla skolenheter efterhand som det
finns förutsättningar för att införa det.
I avvaktan på detta föreslås att helt vegetarisk mat serveras
en dag per vecka och att det genomförs så snart som det
finns förutsättningar på skolorna.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisningar senast vid höstterminens start 2014.
Stadsdelsnämnden Väster är ansvarig för kommungemensamma frågor om kost. Nämnden får uppdraget att stödja
övriga nämnder i arbetet med att införa vegetariskt alternativ i skolorna, samt följa upp införande och omfattning
av vegetariska alternativ.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunens skolbespisningar ska servera helt vegetarisk
mat en dag per vecka.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisningar senast vid höstterminens start 2014.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att stödja
nämnderna i arbetet med att införa vegetariskt alternativ
i skolorna, samt följa upp införande och omfattning av
vegetariska alternativ.
Motionen tillstyrks
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlsson (M), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt
alternativa förslag (bilaga).
Mot beslutet reserverade sig Christer Maconi (SD) till
förmån för sitt alternativa förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Kommunalråd		

Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Alianspartiernas alternativa förslag

Sverigedemokraternas alternativa förslag

2012-01-23

2012-01-23

Svar på motion av Anders Österberg (S)
om vegetarisk matdag

Svar på motion av Anders Österberg (S)
om vegetarisk matdag

Majoriteten av de yttranden som inkommit ifrån nämnderna angående Anders Österbergs (S) motion avstyrker
densamma. Motiveringarna är av varierande art, bl a lyfts
fram att livsmedelsverkets rekommendationer inte medger
att enbart vegetarisk mat serveras, att det begränsar elevernas inflytande samt att många nämnder/skolor redan i
dagsläget framgångsrikt arbetar med alternativa maträtter
och vill behålla sin flexibilitet i frågan.

Av främst miljö- men även hälsoskäl förslår Sverigedemokraterna att det skall finnas ett dagligt vegetariskt alternativ på alla skolenheter efterhand som det finns förutsättningar för att införa det.

Ett beslut om att kommunens skolbespisningar ska servera
helt vegetarisk mat en dag per vecka är inte rätt väg att gå.
Vi ser istället positivt på möjligheten att olika alternativ
på mat finns tillgängliga. Redan 2003 fattade Borås Stads
Kommunfullmäktige beslut om ”Riktlinjer för skollunch”,
ett dokument som bl a slår fast att det bör finnas minst två
lagade rätter att välja bland till lunch. Vi anser att eleverna
själva ska få vara med och påverka vilken mat som ska
serveras i skolan.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Att det skall finnas ett dagligt vegetariskt alternativ på alla
skolenheter efterhand som det finns förutsättningar för att
införa det.
För Sverigedemokraterna
Christer Maconi

Angeläget i ett miljöperspektiv är att Borås Stad intensifierat arbetar med frågor så som säsongsanpassning av
maten, korta transportsträckor osv. Där tror vi att mycket
kan åstadkommas genom ökad medvetenhet och fokus
i t ex upphandlingsfrågor. Vi ställer oss därmed bakom
S:M:A:R:T konceptet vilket bl a trycker på värdet av kvalitativ mat med rätt kött och grönsaker samt transportsätt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
För Nya Moderaterna
Annette Carlson		

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet		
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2009-08-20

Remissammanställning
2012-01-23

Bilaga till § 100 Anmälningsärenden

Från Stadskansliet

Motion: Vegetarisk matdag

Motion: Vegetarisk matdag

De flesta är idag medvetna om klimatförändringarna och
hur de faktiskt hotar hela vår civilisations överlevnad.
Samhällsdebatten har hittills fokuserats främst på koldioxidutsläpp från våra industrier och från trafiken. Det är bra
– utsläppen måste minska i alla samhällssektorer.
Däremot missar man uppemot 18 % av alla växthusgasutsläpp om man enbart pratar om fabriker och bilar.
Världens köttkonsumtion genererar nämligen nästan en
femtedel av vår klimatpåverkan och vi i den rika västvärlden står för det allra mesta av detta.

Nämndernas och Ungdomsrådets beslut
KDN Brämhult avstyrker. KDN Centrum avstyrker.
KDN Dalsjöfors tillstyrker. KDN Fristad tillstyrker till
viss del då nämnden anser att vegetarisk mat kan vara ett
alternativ. KDN Göta tillstyrker. KDN Norrby avstyrker.
KDN Sandhult avstyrker. KDN Sjöbo avstyrker. KDN
Trandared avstyrker. KDN Viskafors tillstyrker. Utbildningsnämnden avstyrker. Ungdomsrådet avstyrker.

Bland annat av den anledningen föreslår jag därför att
Borås Stad en dag i veckan i fortsättningen enbart ska servera vegetarisk kost i sina skolbespisningar. Men självklart
skall detta inte innebära att kvalitén på maten sänks.

Nämndernas och Ungdomsrådets
yttranden i sammanfattning

Ska vi klara klimatutmaningen måste vi ändra vårt beteende – och vad är en bättre plats att börja den förändringen på än i den lokala demokratin?

Livsmedelsverkets rekommendationer medger inte att
enbart vegetarisk mat serveras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

Centrum kommundelsnämnd

ATT	Borås Stads kommunfullmäktige ger i uppdrag till
de instanser det berör, att på en utvald veckodag
endast servera vegetarisk mat i kommunens skolbespisningar

Skolorna kan på egen initiativ erbjuda en vegetarisk maträtt som alternativ maträtt vissa veckor.

Anders Österberg (S)

Nämnden ställer sig positiv till förslaget om en lakto-ovovegetarisk matdag.

Brämhult kommundelsnämnd

Dalsjöfors kommundelsnämnd

Fristad kommundelsnämnd

Fristads kommundel är positivt inställda till att ha en
alternativrätt som är vegetarisk en dag i veckan.
Göta kommundelsnämnd

Nämnden anser att det är av vikt att de som äter maten,
eleverna, har möjlighet att ha synpunkter på matsedelns
utformning.
Göta kommundelsnämnd har redan idag en egen matsedel för skolan som sträcker sig över åtta veckor i taget. I
dagsläget genomförs varannan vecka en vegetarisk matdag
genom att vi serverar soppor som är vegetariska.
Nämnden har tidigare haft som förslag att införa vegetariska maträtter på Göta kommundel för att bland annat
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minska växthuseffekten. När frågan diskuterats med
matrådet, som en länk i att stärka elevinflytandet, önskar
de flesta barn och ungdomar i kommundelens matråd
maträtter som är baserade på kött.
För att på sikt kunna genomföra en vegetarisk matdag per
vecka planeras ett samarbete med resten av skolan för att
sprida kunskap och förståelse om varför vi serverar vegetarisk mat. Med elevernas kunskap och förståelse ser vi som
möjligt att i förlängningen kunna genomföra en vegetarisk
matdag som är väl förankrad inom hela verksamheten.
Norrby kommundelsnämnd

Borås Stad har ett fokuserat miljöarbete med upprättade
mål för vad Borås som koncern ska göra för att minska
påverkan på miljön.
Kommundelsnämnden anser att motionärens synpunkter
ska omhändertas i Borås Stads miljöarbete och eventuellt
arbetas in i Borås Stads miljömål. Nämnden avstyrker
därför motionen.
Sandhult kommundelsnämnd

Borås Stad har ett fokuserat miljöarbete med upprättade
mål för vad Borås som koncern ska göra för att minska
påverkan på miljön.
Kommundelsnämnden anser att motionärens synpunkter
ska omhändertas i Borås Stads miljöarbete och eventuellt
arbetas in i Borås Stads miljömål. Nämnden avstyrker
därför motionen.
Sjöbo kommundelsnämnd

Nämnden arbetar aktivt med kvaliteten på skolmaten
och värdesätter elevernas inflytande. Eleverna kan lämna
synpunkter och förbättringsförslag som vi strävar efter att
ta hänsyn till. Det finns också önskeveckor där eleverna
får bestämma vilka maträtter som skall serveras. Om
man inför en vegetarisk matdag begränsar det elevernas
inflytande.
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker kommundelsnämnden Sjöbo motionen.
Trandared kommundelsnämnd

Nämnden menar att det både finns positiva och negativa
påverkansfaktorer i att servera vegetarisk mat en gång i
veckan, men att det är bättre att förslaget testas som projekt utifrån frivillighet och att detta utvärderas innan det
blir tvingande.

Viskafors kommundelsnämnd

Nämnden har redan sedan tidigare fattat beslut om att
införa en vegetarisk skolmatdag i veckan vid skolorna
i Viskafors kommundel. Det är mycket angeläget att
poängtera vikten av en ”mjuk” övergång till vegetarisk
mat och samtidigt arbeta aktivt med recepturen för att
kunna servera populära vegetariska rätter. En annan av
framgångsfaktorerna vid införandet av en vegetarisk skolmatdag är att skolans undervisning betonar den negativa
klimatpåverkan som en ökande köttkonsumtion i den rika
delen av världen medför.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker motionen med följande
motivering.
I gymnasieskolan finns redan i dag ett väl utvecklat miljötänkande. I undervisningen och i olika samrådsforum
behandlas frågor som rör såväl närmiljö som miljöaspekter
i ett större perspektiv.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet avstyrker motionen även om de tycker att
vi skulle kunna offra oss för miljön en dag.

2011-08-29
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Vegetarisk mat
Inför behandling i KS och KF avseende motion om
vegetarisk matdag i skolan vill Lena Palmén att det utreds
vilka förutsättningar som krävs för att servera vegetarisk
mat i skolan. Ambitionen är att erbjuda ett vegetariskt
alternativ varje dag.
En stor del av skolornas tillagningskök har redan idag
möjlighet att servera två rätter och i de fallen borde ett
vegetariskt alternativ inte innebära några problem. För att
kunna servera ett vegetariskt alternativ på samtliga enheter
skulle det eventuellt behövas köpas in en extra varmhållningsdiskar. Det kan också finnas behov av större utrymmen i matsalen i de fall det redan i dag är trångt.
För att kunna erbjuda vegetarisk mat som både är aptitlig,
näringsriktig och uppskattas av barnen är det viktigt att
kökspersonalen får utbildning och handledning i ämnet.
Detta kan ske på olika sätt och behöver inte innebära stora
kostnader.
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En viktigt del i införandet av mer vegetarisk mat är kommunikation och informationen kring sambandet mellan
mat och miljö samt vad en ökad/minskad köttkonsumtion
har för klimatpåverkan. För att nå framgång i det arbetet
måste kostverksamheten och skolverksamheten samverka.
Förslaget från Borås Stads områdeschefer för kost och lokalvård är att införa ett vegetariskt alternativ på de enheter där det redan idag finns förutsättningar, vilket kan ske
direkt. På de enheter där det inte finns möjlighet kan man
istället öka antalet tillfällen på matsedeln då det serveras
en vegetarisk huvudrätt. Målsättningen kan vara att
införa ett dagligt vegetariskt alternativ på samtliga skolor
men att då införa det successivt utifrån förutsättningar.
Bra att veta: Kostverksamheterna i Borås Stad har börjat
arbeta utifrån en metod för att möjliggöra en högre
andel ekologiska inköp. Det är ett koncept som kallas
S:M:A:R:T och innebär Större andel vegetabilier, Mindre
andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött
och grönsaker och Transportsnålt.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Pernilla Landström
Områdeschef Kost och Lokalvård
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Nr 22
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att av
miljö- och säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i
centrala Borås dels genom att sätta stopp för den tunga
genomfartstrafiken genom att bygga förbifarter för
R 40, R 42 och R 27 och dels genom att förbättra
Göteborgsbanan för pendeltågstrafik
2012-01-23

2010/KS0442 510

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Koivisto (Vägvalet) ingav den 8 mars 2010 bilagda
motion i vilken föreslås dels:
Att infrastrukturproblemen i Borås utreds tillsammans med
berörda statliga myndigheter för att på ett långsiktigt sätt lösa
miljöproblemen så att boråsarna får leva i en mer trygg och
säker stad, samt att utreda vilken klimatförbättring förbifarter kommer att ge centrala Borås
Att i avvaktan på Götalandsbanan förbättra Göteborgsbanan
för pendeltågstrafik
Gatunämnden har yttrat sig över motionen.
Gatunämnden inleder sitt yttrande över motionen genom
att välkomna angreppssättet med en översyn av det övergripande trafiknätet i kommunen. Nuvarande trafikmängder innebär redan idag problem såväl av miljö- och
trafiksäkerhetsskäl som framhålls i motionen men den ger
också upphov till framkomlighetsproblem för den trafik
som ska in till Borås centrala delar. Nämnden pekar på
några korsningar med stora problem såsom Annelundsmotet och Brodalsmotet och menar att detta kan vara
hämmande för stadens framtida utveckling.
Nämnden omtalar att den för närvarande gör en översyn
av ”Trafiknätsanalysen för Borås kommun” från 1999.
Översynen kommer att sammanfatta bristerna som finns
i trafiknätet och ge förslag till lösningar. Nämnden anser
att denna översyn bör följas av en studie av mer övergripande art där stadens huvudnät kopplat till det regionala
och nationella vägnätet studeras.

Gatunämnden tillstyrker förslaget om en översyn av det
övergripande trafiknätet i kommunen.
Miljönämnden anser det viktigt att frågeställningarna om
det framtida trafiknätet behandlas brett och framåtsyftande och tillstyrker att frågorna, i den mån så inte redan
är fallet, tas med i den kommunala planeringen.
Nämnden bygger sitt ställningstagande på att trafikfrågorna inte kan ses för sig utan är starkt kopplade till bl a miljöproblemen. Det kan exemplifieras med nämndens åsikt
att en sydlig förbifart med den betydligt längre körvägen
behöver kompenseras med att betydande miljövinster kan
göras i centralorten. Det andra exemplet är att en östlig
förbifart kommer i konflikt med Kypeområdets rekrea
tionsvärden. Båda alternativen måste medföra betydande
avlastningseffekter i centralorten för att miljömässigt
kunna räknas hem.
När det gäller Götalandsbanan menar nämnden att Borås
Stad redan är en av aktörerna som verkar för att den skall
komma till stånd så snart som möjligt och dessutom är
staden delägare i Västtrafik som delvis ansvarar för trafiken på Kust till kustbanan.
Kommunstyrelsen anser att Kerstin Koivisto tar upp angelägna frågor som rör miljö- och trafiksäkerheten speciellt i stadens centrala delar. Tanken i motionen är att flytta
biltrafiken ut ur staden. Detta medför som Miljönämnden
mycket riktigt påpekar en ökning av biltrafiken totalt sett
och måste därför vägas mot de påstådda miljövinsterna.
Kommunstyrelsen instämmer också i Miljönämndens
yttrande att nya vägar runt Borås måste ses i ett större
sammanhang och därför ske i samband med att nuvarande
översiktsplan från 2006 blir föremål för en aktualitetsförklaring, som enligt lagstiftarens mening bör ske varje
mandatperiod, eller att en helt ny översiktsplan tas fram.
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Om nya vägar skall byggas utanför staden så bör väljarna
få möjlighet att ta ställning till hur den gemensamma
marken skall användas. Nya större riksvägar innebär stora
ingrepp i landskapet och stora barriärer, bullerintrång,
påverkan på kulturmiljö och friluftsliv. De innebär också
nya risker för mark- och luftföroreningar.
På den positiva sidan av nya förbifarter kan nämnas ökad
framkomlighet i centrala delar av staden med ökad trafiksäkerhet. Den stora samhällsekonomiska vinsten i sådana
projekt ligger framförallt på restidsvinster för bilismen
samt ökad reskomfort.
Kommunstyrelsen instämmer också i Miljönämndens
yttrande vad gäller motionens tankar om Götalandsbanan.
Sammanfattningsvis instämmer Kommunstyrelsen i Miljönämndens yttrande både vad gäller frågan om att planer
på nya förbifarter runt Borås hänskjuts till arbetet med
översiktsplanen och vad gäller Götalandsbanan. Styrelsen
vill också nämna att arbetet med att ta ett helhetsgrepp
om den långsiktiga trafikplaneringen i staden för framtiden har lagts in som ett uppdrag till Kommunstyrelsen i
budgeten för 2012.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Kommunalråd		

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Det är fullständigt ohållbart ur miljö- och säkerhetssynpunkt att den tunga trafiken fortsatt får genomkorsa
centrala staden.
Vi anser också att en stor miljövinst görs om pendeltågstrafik går mellan Borås och Göteborg. Samhällen utmed
banan ökar i befolkning och därför måste Göteborgsbanans standard höjas betydligt, i avvaktan på Götalandsbanan som kan dröja många år.
Borås Energi och Miljö lanserar hårt visionen om en
fossilbränslefri stad genom följande citat: ”Vi vill vara
spjutspetsen för att forma framtiden”, ”Vår ambition är
att Energikombinatet står klart 2013. Det skulle vara det
stora steget mot ett helt fossilbränslefritt Borås. Vi vill att
kretsloppstänkandet i en stad skall gå igenom allt, inget
ska gå förlorat” (Årsredovisning 2008):
Men hur ska denna fina och stolta deklaration gå ihop
med att den tunga genomfartstrafiken släpper ut mycket
stora emissioner och partiklar mitt i Borås? Finns det
någon som tror att dieseldriften är urfasad till 2013?
Vi i Vägvalet anser att det nu föreligger en historisk chans
att långsiktigt lösa de genomgripande infrastrukturproblemen i Borås på ett hållbart sätt. Vi hänvisar i sak till vad
som anförs i följande dokument:
dels tidigare inlämnad Reservation enligt bilaga
(2009-01-21).
dels y ttrande till Vägverket enligt bilaga. (2009-10-08)
dels ”Risk och Sårbarhetsanalys”, och ”Handlingsplan
för förebyggande arbete med skydd med olyckor och
extraordinära händelser”.
(Antagna av fullmäktige dec 2008).

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vägvalet:

Utdrag ur protokoll

dels att infrastrukturproblemen i Borås enligt ovan utreds
tillsammans med berörda statliga myndigheter för att
på ett långsiktigt sätt lösa miljöproblemen så att boråsarna får leva i en mera trygg och säker stad, samt att
utreda vilken klimatförbättring förbifarter kommer
att ge för centrala Borås,

2010-05-20

Bilaga till § 52 Anmälningsärenden
”2010-03-08

Motion angående att av miljö- och säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i centrala Borås dels genom att sätta stopp
för den tunga genomfartstrafiken genom
att bygga förbifarter för R 40, R 42 och
R 27 och dels genom att förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik
Partiet Vägvalet har som enda parti i flera år haft som förslag att flytta den massiva genomfartstrafiken till en sydlig
(R 40) respektive östlig (R 42) förbifart.
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dels att i avvaktan på Götalandsbanan förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik.
Vägvalets fullmäktigegrupp gm
Kerstin Koivisto
2 bilagor
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Bilaga 1

Reservation
2009-01-21

”Staden och Järnvägen, en studie av Götalandsbanan genom Borås ”Ärende nr
Vi delar ”vikten av att snarast bygga ut den sedan länge
omtalade Götalandsbanan”. Det lokala partiet Vägvalet
reserverar sig dock mot framlagda studie hur Götalandsbanans sträckning ska gå genom Borås.
Vårt förslag är att Götalandsbanan ska gå på motorvägens
(R40) norra halva från Viaredsmotet till öster om Kyllared. Södra halvan av motorvägen användes som lokalgata
med dubbelriktad trafik och därmed minskas barriäreffekten. Nuvarande göteborgsbanan kan lätt lokaliseras i
samma sträckning. Stationsläget byggs genom att bredda
motorvägen mellan Galjbacken och Pulsen ca 600 m.
Därmed får man ett attraktivt stationsläge i nära anslutning till Resecentrum och befintliga Borås Central. Genom ett stationsläge i två plan sparas värdefulla markytor i
anslutning till spårområdet.
Genom att hålla en hastighet på ca 150 km/t genom Borås
klarar man befintliga kurvor på motorvägen. Kurvorna
kan också marginellt rätas ut. Lägre hastighet förbättrar
också säkerheten. Detta ska jämföras med studiens föreslagna hastighet på 160 km/t genom centrala Borås.
Vårt förslag innebär att motorvägen samlokaliseras med
R 27 i en sydlig förbifart söder om Borås från Viaredsmotet för att åter anslutas till R 40 vid eller bortom Kyllared. Denna lösning innebär stora fördelar ur säkerhet-,
miljö- och bullersynpunkt. Alla s k farliga transporter
går då söder om Borås och emissionerna från den tunga
trafiken mitt i Borås minskar drastiskt och därmed ges
bättre förutsättning till beslut om att Borås skall bli en fossilbränslefri stad.
Kostnaden för Götalandsbanans sträckning enligt förslaget är hela 2,3 miljarder (2 300 miljoner). Därtill förmodas svåra tekniska problem genom långa tunnellösningar
och svåra markförhållanden under Högskolan som består
av mycket finkornig sand.
Sammanfattat är vårt förslag:
dels bättre anpassat till befintlig och planerad infrastruktur.
dels tar bättre hänsyn till befintlig stadsmiljö.
dels ger bättre förutsättningar till utnyttjande av mark för
stadens utvecklingsmöjlighet.
dels är tekniskt lättare att genomföra.

dels är en mera kostnadseffektiv lösning genom att utnyttja befintliga strukturer.
Slutligen! Vi är starkt oroade över att Banverket av kostnadsskäl i stället beslutar att lokalisera Götalandsbanan
i en föreslagen alternativ sträckning söder om Borås. Då
kommer stationsläget långt från centrum – ett dåligt alternativ för utveckling av Borås.
Sammantaget anser det lokala partiet Vägvalet att vi gjort
det bästa vägvalet för Götalandsbanans sträckning genom
Borås. Därtill får Götalandsbanans passagerare (och turister) se Borås från en upphöjd position (t ex se Pinocchio)
än att betrakta Borås i ett svart hål likt mullvadar.
Vägvalet har i flera år drivit frågan mot kommunen,
Banverket och Vägverket men utan någon respons. Varför
utreds inte detta fördelaktiga alternativ?
Kerstin Koivisto, Vägvalet”

Bilaga 2		

Yttrande

2009-10-08
Till Vägverket

Yttrande angående arbetsplan
av väg 27 Viared-Kråkered
Av följande skäl yrkar jag att R 27 samlokaliseras som
motorväg med R 40 i en sydlig förbifart runt Borås stads
centrala delar.
1	Just nu föreligger en historisk chans att flytta den
massiva och ökande genomfartstrafiken på R 40 rakt
genom Borås centrum.
2	Av miljöskäl, särskilt svaveloxid och partiklar från
tunga trafiken, men även koloxid ökar i Borås enligt
miljöutredare Johanna Gran (BT 4 maj)
3	Av säkerhetsskäl måste den tunga trafken ledas i sydlig
förbifart. R 40 är klassad som Sveriges farligaste väg
p g a s k farliga transporter från Göteborgs hamn
(Skandinaviens största).
Ingen myndighet har idag kontroll över dessa transporter rakt genom Borås Stad!
Nyligen brann en lastbil vid Hultamotet, nyligen välte
en drogpåverkad chafför sin långtradare vid Nabbamotet och blockerade R 40 i 13 timmar, nyligen
körde en långtradare av E 20 i Alingsås. Ingen av dessa
transporter hade farlig last!
Vad händer om en kemtransport går av R 40 på broarna genom Borås lastad med bensin, gasol, svaveldioxid, klor, ammoniak etc?
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Vägverket borde självklart utreda sk ”Worst Case” av
en kemolycka mitt i Borås innan man avvisar en samlokalisering av R 27 och R 40.
4	Boenden i nära anslutning till motorvägen anser att
bullerproblemen är olidliga från R 40. Detta framgår
också extremt tydligt i den vackra parken Annelundskogen.
5	Det bör utredas om motorvägens norra fil kan ge plats
åt den angelägna höghastighetsbanan Götalandsbanan
och södra filen blir lokalgata för att minska barriäreffekter.
Detta förutsätter att Vägverket och Banverket tillsammans gör en konsekvensanalys inte minst av ekonomiska skäl.
Undertecknad har i en mängd debattartiklar i Borås
Tidning motiverat ovanstående. Som bakgrundsmaterial
bifogas några.
Med vänlig hälsning Björn Wahllöf tidigare kommunalråd
i Borås Stad för de tekniska områdena

Från Miljökontoret

Motion av Kerstin Koivisto m fl (VÄG)
angående att av miljö- och säkerhetsskäl
förändra infrastrukturen i centrala Borås
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 20101KSO442)
Sammanfattning

Vägvalets fullmäktigegrupp genom Kerstin Koivisto
föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att en bred
analys av trafiken genom/förbi centralorten görs samt att
Göteborgsbanan förbättras för pendeltågstrafik.
Förslag till beslut

Miljönämnden anser det viktigt att frågeställningarna om
det framtida trafiknätet behandlas brett och framåtsyftande och tillstyrker att frågorna, i den mån så inte redan
är fallet, tas med i den kommunala planeringen.
Ärendet

Från Miljönämnden
Utdrag ur protokoll		

2010-07-06

2010-08-24

§ 142 Dnr 2010-1988
Motion av Kerstin Koivisto m fl (VÄG)
angående att av miljö- och säkerhetsskäl
förändra infrastrukturen i centrala Borås
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KSO442)

Vägvalets fullmäktigegrupp har genom Kerstin Koivisto
inlämnat en motion där man föreslår:
1.	att infrastrukturproblemen i Borås utreds tillsammans med berörda statliga myndigheter för att på ett
långsiktigt sätt lösa miljöproblemen så att boråsarna
får leva i en mera trygg och säker stad, samt utreda
vilken klimatförbättring förbifarter kommer att ge för
centrala Borås.
2.	att i avvaktan på Götalan.dsbanan förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik.

Sammanfattning

Vägvalets fullmäktigegrupp genom Kerstin Koivisto
föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att en bred
analys av trafiken genom/förbi centralorten görs samt att
Göteborgsbanan förbättras för pendeltågstrafik.

Miljökontorets synpunkter

1. Motionären önskar flytta genomfartstrafiken till en sydlig
(Rv 40) respektive östlig förbifart (Rv 42) samt en förbifart
för Rv 27.

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2010.

En sydlig förbifart med den betydligt längre körvägen
behöver kompenseras med att betydande miljövinster kan
göras i centralorten. Detta behöver utredas.

Miljönämndens beslut

En östlig förbifart kan komma i konflikt med Kypeterrängens rekreationsvärden.

Beslutsunderlag

Miljönämnden anser det viktigt att frågeställningarna om
det framtida trafiknätet behandlas brett och framåtsyftande och tillstyrker att frågorna, i den mån så inte redan
är fallet, tas med i den kommunala planeringen.
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
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Båda alternativen måste medföra betydande avlastningseffekter i centralorten för att miljömässigt kunna räknas
hem. Trafiken på motorvägen genom Borås beror dock
till allra största delen på lokaltrafik med mål eller avfärd i centralorten. Den delvis högt belägna motorvägen
avlastar trånga stadsgator och minskar avgasproblematiken
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samtidigt som det finns ansatser att minska det besvärliga
trafikbullret från motorvägen.
Rv 27: s omläggning är redan beslutad till viss del. En väg
mellan Kråkered och Viaredsmotet ska snart börja byggas.
Det finns även skisser på en fortsättning med en länk från
Viaredsmotet mot Hedared.
Konsekvenserna av en olycka med farligt gods på motorvägen kan bli stora. Det gäller även på de andra genomfartsgatorna som anvisas för dessa transporter. Avvägningar
måste ske mellan bland annat trafikintensiteten, korsningspunkter och konsekvenser av en olycka. Här håller
Gatukontoret på med en översyn av de rekommenderade
lederna.
2.	Motionären föreslår att man i avvaktan på Götalandsbanan förbättrar Göteborgs- banan för pendeltågstrafik
En förstärkning av tågtrafiken Borås-Göteborg, som ger
överflyttning av trafiken från bussar, vore bra ur miljösynpunkt.
Borås Stad är redan en av aktörerna som verkar för att
Götalandsbanan ska komma till stånd så snart som möjligt och är även delägare i Västtrafik som delvis trafikerar
Göteborgsbanan. I båda dessa fora har staden möjlighet att
agera enligt motionärens intentioner.
Borås Energi och Miljö AB vision om en fossilbränslefri
stad bygger på miljömålen som Kommunfullmäktige
redan beslutat om.
Gatukontoret har under våren startat ett arbete med en
trafiknätsanalys med kompletteringen ”Rätt fart i staden”
där motionens intentioner delvis borde kunna belysas.
MILJÖKONTORET
Leif Schöndell Sture Larsson-Jones
Miljöchef
1:e miljöinspektör

2010-09-14
Gatunämnden

Svar på motion om att av miljö- och
säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i
centrala Borås.
Från Vägvalet har inkommit motion om att förändra
infrastrukturen i centrala Borås dels genom att sätta stopp
för den tunga genomfartstrafiken genom att bygga förbifarter för Rv40, Rv42 och Rv27 dels genom att förbättra
Göte-borgsbanan för pendeltågtrafik.
Gatukontoret föreslår Gatunämnden att lämna följande
yttrande:
Gatukontoret välkomnar en översyn av det övergripande
trafiknätet i kommunen.
De trafikmängder som de större riksvägarna uppvisar
inom centrala Borås innebär redan idag problem såväl av
miljö- och säkerhetsskäl som framhålles i motionen men
ger även framkomlighetsproblem för den trafik som ska in
till Borås centrala delar.
Korsningspunkter såsom Annelundsmotet och Brodalsmotet är redan idag så hårt belastade att ytterligare
trafikökningar innebär stora problem vid nya etableringar
i centrumnära lägen vilket kommer att vara hämmande
för stadens framtida utveckling.
För närvarande pågår en översyn av ”Trafiknätsanalys
Borås kommun”, ett dokument som utarbetades 1999.
Trafiknätsanalysen kommer att sammanfatta de brister
som finns i trafiknätet samt ge förslag till lösningar. Arbetet med trafiknätsanalysen bör följas av en studie av mer
övergripande art där stadens huvudnät för trafik kopplat
till det regionala och nationella vägnätet studeras. I arbetet
är Trafikverket en viktig part då de innehar väghållaransvaret för det övergripande vägnätet.
Således tillstyrker Gatukontoret förslaget om en översyn av
det övergripande trafiknätet i kommunen.
GATUKONTORET
Gunnar Isackson		
Förvaltningschef		

Alf Iwarson
Avdelningschef
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Nr 23
Svar på motion av Lena Palmén (S);
En väg in för barn med särskilda behov

2012-01-23

2010/KS0628 710

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23 lämnat in rubricerad motion.

ningen och kommungemensam äldreomsorg har bildats.
Arbetsgruppen kommer att ta fram underlag för kostnader
samt förslag till hur verksamheten ska kunna organiseras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad

I motionen föreslås att en tjänst liknande äldreguiden
inrättas för personer med funktionsnedsättning och till
föräldrar och andra närstående med barn i skolan. Denna
tjänst skulle hänvisa till rätt person, boka tid med ansvarig
person, vilket regelverk som gäller, vilka rättigheter elever
har till särskilt stöd m m.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet.

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Kommundelsnämnderna Brämhult, Centrum, Dalsjöfors,
Fristad, Sandhult Sjöbo och Trandared avstyrker. Kommundelsnämnden Norrby avstyrker med hänvisning till
att behovet av föreslagen vägledningsfunktion behöver
utredas vidare

Bilaga till § 111 Anmälningsärenden

Kommundelsnämnderna Göta och Viskafors tillstyrker. Socialnämnden tillstyrker men anser utredning och
utformning av förbättrad service ingår i de nya förvaltningarnas uppdrag. Utbildningsnämnden tillstyrker.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Stadsdelsnämnden Öster har i budget 2011 fått uppdraget
att utreda träffpunkter för äldre och anhörigcentral. I budget 2012 för Sociala omsorgsnämnden, anges att nämnden, för att förbättra tillgängligheten för brukare, anhöriga
och andra intressenter, bör arbeta med någon form av
hjälp att informera och hänvisa olika frågeställningar till
rätt person inom kommunens organisation.
Nämnderna avser att samverka om uppdragen och se
över möjligheten att skapa en träffpunkt/anhörigcentral
som vänder sig till alla oavsett ålder. En arbetsgrupp med
representanter från stadsdelsförvaltningarna, Sociala
omsorgsförvaltningen samt från LokalförsörjningsförvaltB 100

Utdrag ur protokoll		

2010-09-23

Motion – En väg in för barn med
särskilda behov
I Borås Stad finns en tjänst som heter äldreguiden. Tjänsten är en gratis telefontjänst för äldre, närstående eller
för personer som är intresserade av vård, omsorgen och
servicen i Borås Stad. Detta är en mycket bra service då
man som medborgare i behov av hjälp kan få det utan att
behöva ringa runt i vår stora organisation.
Behovet av en liknande service finns inom funktionshinderverksamheten och i skolan när elever har särskilda
behov. Efter samtal med ett antal föräldrar så har det
blivit väldigt tydligt hur svårt det kan vara att hamna
rätt. Många samtal och mycket tid läggs på att hitta rätt
personer. Det är dessutom ofta föräldrar som måste ringa
på sin arbetstid.
Jag föreslår att en liknande guide inrättas för personer med
funktionsnedsättning och till föräldrar och andra närstående med barn i skolan. Denna tjänst skulle hänvisa till
rätt person, boka tid med ansvarig person, vilket regelverk
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som gäller, vilka rättigheter elever har till särskilt stöd
m m.
Jag yrkar på att Kommunfullmäktige bifaller motionen
och inrättar en tjänst enligt andan i motionen
Lena Palmén (S)
Borås den 31/8-2010

2012-01-23
Från Stadskansliet

Remissammanställning

Motion – En väg in för barn med
särskilda behov

Resultatet av denna kartläggning bör sedan ligga till
grund för ett beslut om lämplig åtgärd. Det är svårt att på
förhand säga att problemet löses genom inrättandet av en
tjänst.
Dalsjöfors kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden Dalsjöfors håller med om att det är
viktigt att medborgare som behöver hjälp får bra service på
ett bra sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer
beslutsunderlag än det som beskrivs i motionen, tillsätta
en särskild tjänst. Hur stort är det här problemet? Vad är
det i nuvarande system som inte fungerar? Om man ska
överväga att utöka organisationen med en särskild tjänst
måste det finnas en djupare utredning.
I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor hanteras
ur ett medborgarperspektiv.

Beslut

Fristad kommundelsnämnd

KDN Brämhult avstyrker. KDN Centrum avstyrker.
KDN Dalsjöfors avstyrker. KDN Fristad avstyrker. KDN
Göta tillstyrker. KDN Norrby avstyrker med hänvisning
till att behovet av föreslagen vägledningsfunktion behöver
utredas vidare. KDN Sandhult avstyrker. KDN Sjöbo
avstyrker. KDN Trandared avstyrker. KDN Viskafors
tillstyrker. Socialnämnden tillstyrker men anser utredning
och utformning av förbättrad service ingår i de nya förvaltningarnas uppdrag. Utbildningsnämnden tillstyrker.
Ungdomsrådet tillstyrker.

Kommundelsnämnden Fristad har förståelse för problemet och ser att det är viktigt att föräldrar till barn med
funktionsnedsättning får en god service och en tydlig
vägledning. Därför är det viktigt att problemet kartläggs
och genom en allsidig belysning i syfte att identifiera: Hur
omfattande problemet är? I vilka frågor/behov svårigheterna uppstår? Vilka kontakter är det som är svåra eller
otydliga! Hur kan problemen elimineras?
Resultatet av denna kartläggning bör sedan ligga till
grund för ett beslut om lämplig åtgärd. Det är svårt att på
förhand säga att problemet löses genom inrättandet av en
tjänst.

Yttranden i sammanfattning
Brämhult kommundelsnämnd

Göta kommundelsnämnd

Motionen förslår en central tjänst som motsvarar äldreguiden. Tjänsten är en gratis telefontjänst för äldre,
närstående eller för personer som är intresserade av vård,
omsorg och service i Borås Stad. Kommundelsnämnden i
Brämhult avstyrker motionen.

Nämnden tillstyrker förslaget i motionen – En väg in för
elever med särskilda behov. Förslaget medför att elever och
föräldrar kan få hjälp med att på ett enkelt sätt komma
i kontakt med personal inom förskola och skola som har
som arbetsuppgift att stödja barn/ungdomar. Dock bör
omfattning och placering av tjänsten ytterligare utredas.

Centrum kommundelsnämnd

Kommundelsnämnd centrum har förståelse för problemet
och ser att det är viktigt att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får en god service och en tydlig vägledning. Därför är det viktigt att problemet kartläggs och
genom en allsidig belysning i syfte att identifiera:
Hur omfattande problemet är? I vilka frågor/behov svårigheterna uppstår? Vilka kontakter är det som är svåra eller
otydliga! Hur kan problemen elimineras?

Norrby kommundelsnämnd

Att medborgarna upplever myndigheter, oavsett huvudman, som lättillgängliga är en viktig förtroendefråga och
därför är motionärens avsikt behjärtansvärd.
Att de allra flesta barn och ungdomar, med eller utan
funktionsnedsättningar eller särskilda behov, är inskriva
i förskola, särskola eller grundskola betyder att det redan
idag finns en naturlig kontakt och samtalspartner för anhöriga genom rektor eller personal på den enhet där barnet
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är placerat. Förhoppningsvis har rektor eller personal den
kunskap som behövs för att kunna ge svar på frågor och
vägleda anhöriga till rätt instanser. Med tanke på detta är
det svårt att bilda sig en uppfattning om hur behovet av en
”guide” egentligen ser ut utan att frågan utreds djupare.
Om många medborgare upplever att det är svårt att hitta
rätt, svårt att få svar på frågor och svårt att få vägledning kan det bero på att en funktion motsvarande den
motionären åsyftar saknas eller att det finns brister inom
nuvarande system och som kan rättas till inom systemet.
Med hänvisning till ovanstående avstyrks motionen med
motiveringen att behovet av en särskild vägledningsfunktion (guide) behöver utredas vidare.
Sandhult kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden Sandhult håller med om att det är
viktigt att medborgare som behöver hjälp får bra service på
ett smidigt sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer
beslutsunderlag än det som beskrivs i motionen, tillsätta
en särskild tjänst. Hur stort är det här problemet? Vad är
det i nuvarande system som inte fungerar? Om man ska
överväga att utöka organisationen med en särskild tjänst
måste det finnas en djupare utredning.
Det är inte alls säkert att bästa lösningen för att rätta till
eventuella problem är att inrätta en särskild tjänst som
föreslås i motionen.
I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor hanteras
ur ett medborgarperspektiv.
Sjöbo kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden Sjöbo håller med om att det är
viktigt att medborgare som behöver hjälp får bra service på
ett smidigt sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer
beslutsunderlag än det som beskrivs i motionen, tillsätta en särskild tjänst. Om man ska överväga att utöka
organisationen med en särskild tjänst måste det finnas en
djupare utredning.
I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor hanteras
ur ett medborgarperspektiv. Mot bakgrund av detta anser
kommundelsnämnden att det är bättre att invänta medborgarkontorens utformning och först därefter ta ställning
till förslaget om en särskild tjänst.
Trandared kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden Trandared instämmer i att det är
viktigt att medborgare i behov av hjälp och vägledning, i
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ärenden som gäller barn i behov av särskilt stöd, får denna
service på ett smidigt sätt.
Dock bör omfattning och placering av tjänsten ytterligare
utredas.
Viskafors kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden Viskafors delar motionärens
uppfattning att det ska vara lätt för föräldrar/anhöriga att
få tag i rätt person eller enhet i den kommunala organisationen, inte minst viktigt i ärenden kring barn och elever
med funktionshinder m m. Tillsättningen av en tjänst
anser dock nämnden behöver utredas för att organisatoriskt hamna rätt i samband med införandet av stadsdelsnämnder.
Socialnämnden

Borås Stad genomför 2011 en omorganisation och den syftar bland annat till att ge en bättre service till medborgarna. Det är betydelsefullt att den nya organisationen har en
bra och lättillgänglig information till medborgarna i olika
frågor. Det bör vara en aktuell fråga för alla förvaltningar.
Det finns därför behov av bra information på Borås Stads
hemsida, samt att växeln har uppdaterad korrekt information med kontaktpersoner i alla verksamheter. Dessutom
finns i stadsdelarna en form av medborgarkontor genom
verksamheterna Framtid Sjöbo, Mötesplats Norrby och
Vi-Hässleholmen.
Nämnden ser positivt på att förbättra servicen för personer
med funktionsnedsättning och till föräldrar och andra
närstående med barn i skolan. Hur det ska utformas bör
hanteras i den nya organisationen, då det ingår i arbetet
med uppbyggnad av verksamheten.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen En väg in för
barn med särskilda behov i sak, men lämnar avvikande
synpunkt när det gäller tillskapandet av en särskild telefontjänst.
Utbildningsnämnden anser att det på Borås Stads hemsida
ska finnas information till elev och föräldrar om rätten till
stöd. Genom att skapa en portal under Utbildningsförvaltningen med länkar till de styrdokument som reglerar
området elever i behov av stöd i de frivilliga skolformerna
kan informationsbehovet tillgodoses.
Utbildningsnämnden anser däremot inte att det ska skapas
en särskild telefontjänst motsvarande den som finns för
äldreomsorgen. I allmänna skolfrågor kan elev och föräldrar alltid vända sig till Utbildningskontoret. När det gäller
enskilda elevfrågor hanteras dessa på respektive skolenhet
av rektor, i enlighet med det särskilda ansvar och befogenheter som föreskrivs för rektor i statlig delegation.
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Ungdomsrådet

Ungdomsrådet anser att detta är en bra motion. En god
service ska ges till alla i staden och framförallt till dem
som har barn med funktionshinder. Ungdomarna tror
också, likt motionären, att ett sådant behov finns.
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen
– En väg in för barn med särskilda behov.
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Nr 24
Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD);
Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar
2012-01-23

2010/KS0748 315

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Karl-Gustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 oktober 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad anlägger en ställplats för
husbilar.
Motionen har varit remitterad till samtliga kommunala
nämnder och bolag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil, ger en
splittrad bild av synen på anläggning av ställplats för husbilar. 13 instanser har inte avgivit svar eller har avstått från
att yttra sig, 9 instanser är positiva och 2 är negativa.
De 9 instanser som är positiva anger främst att det skulle
gynna turister samt vara en god service, men påpekar samtidigt de krav som en ställplats har vilket måste utredas.
Miljö- och konsumentnämnden pekar bl a på tillgång
till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik. Samhällsbyggnadnämnden pekar bl a på ytkraven, bygglovplikt
och eventuellt krav på planläggning. Kvarteret Gjutaren
eller Verkmästaren kan vara lämpligt för tillfällig lösning.
Tekniska nämnden påpekar att vem som ska vara huvudman behöver utredas vidare. BoråsBorås TME AB hoppas
att Borås Stad ska be alla berörda förvaltningar att bidra
med sina tjänster in i ett nationellt projekt med att hitta 10
platser i ett pilotprojekt som konceptualiserar ställplatser.
De 2 instanser som är negativa ser konflikter med andra
mål och behov i stadens centrum. Stadsdelsnämnd Norr
avstyrker och anser att man istället bör utnyttja befintliga campingplatser och att biltrafiken bör minska eller
avskaffas i centrala Borås. Borås kommuns Parkerings
AB avstyrker och anser att det av kostnads-, drifts- och
utrymmesskäl inte bör förläggas ställplats i city. Bolaget
har planer på att bygga markpakeringsplats för behovet på
Simonsland på den föreslagna platsen på Verkmästaren.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala
Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov
finns planlägga densamma.
Motionen förklaras därmed besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande att motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2010-10-21

Bilaga till § 125 Anmälningsärenden

”Motion; Kristdemokraterna
föreslår att Borås Stad anlägger en
ställplats för husbilar
Idag är husbilsresenärer en mycket stor turistkrets. Andelen husbilar är i ständig ökning och denna grupp av turister har inte samma behov eller krav, som husvagnscampare
har. Husbilsturismen behöver vad man kallar en ställplats,
som ligger närmare stadens centrum än vad en campingplats gör normalt och som inte behöver vara utrustad på
samma sätt som en camping är.
En lämplig ställplats kan vara i kvarteret Gjutaren, kanske
på den idag obebyggda tomten mellan järnvägen till
Göteborg och Norrby Tvärgata eller i området närmare
Centralbron. Även Knalleland och närheten till djurparken kan vara ett alternativ.
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Här finns möjligheter att öka turistströmmen till vår stad.
Dessa husbilsturister kommer också under större del av
året, eftersom många tillhör den kategori som har slutat
arbeta och alltså inte är beroende av någon speciell årstid.
Man önskar ofta titta på sevärdheter, gå på teater eller
restaurang eller shoppa. Husbilsturister har ofta cyklar
med sig eller så utnyttjar man kommunala busslinjer.
Den plats, som föreslås lämplig, ligger bra till för besök
på turistbyrån, vilket är bra. Möjligheterna att nå den föreslagna platsen är också goda med avfart från såväl motorvägen, som övriga större tillfartsvägar.
Lars Lyborg (tel: 033-141914) har presenterat detta förslag
för oss kristdemokrater och är också villig att vara referent
om så behövs.
Karl-Gustav Drotz
Kristdemokraterna
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Bilagor:
Artikel ”Enkel att anlägga” Husbil”

2012-01-23
Från Stadskansliet
Remissammanställning

4 meter, 50 kvadratmeter yta (9-10 meter lång och 5-6
meter bred), standard som campingplats, önskvärt med el
och påfyllning av färskvatten och tömning av gråvatten,
samt tillgängligt från övergripande trafiknät men samtidigt inte bullerutsatt. Nämnden bedömer att en ställplats
för husbilar är bygglovpliktigt och större ställplatser kan
även behöva prövas med detaljplan. Föreslagna platserna
inom kv Gjutaren eller Verksmästaren kan vara lämpliga
för tillfälliga lösningar i väntan på besked om Götalandsbanans sträckning genom staden.

Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning kring motion om att
Borås Stad anlägger en ställplats för
husbilar

Servicenämnden

Arbetslivsnämnden

Tillstyrker motionen. Det är lämpligt att se över ställplats
för husbilar. Det är bra att turistströmmen ökar till Borås
Stad.

Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden

Tillstyrker förslaget. En centralt belägen ställplats har möjlighet att öka Borås attraktionsvärde om platsen anläggs
och underhålls så att säkerheten för gästerna är hög.
Kulturnämnden

Tillstyrker. Lämplig plats bör utredas vidare. Bidrar till att
underlätta för turister då andelen besökande husbilar till
Borås har ökat under senare år.
Lokalförsörjningsnämnden

Tillstyrker och ser positivt på förslaget. Fördelar med
att erbjuda turistgruppen bra förutsättningar att besöka
staden. De föreslagna platserna ser nämnden som möjliga,
men handlingsalternativ bör utredas för att säkerställa att
gruppens behov tillgodoses.
Miljö- och konsumentnämnden

En ställplats bör lokaliseras relativt centralt med god
tillgång till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik.
Möjligheter till lånecyklar eller cykeluthyrning bör undersökas. Tydlig skyltning krävs för att guida besökarna till
rätt plats. Bör finnas eluttag samt möjlighet att fylla på
färskvatten, tömma gråvatten och latrin samt slänga sopor.
(Svaret innebär att nämnden tillstyrker motionen.)

Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden

Stadsdelsnämnden Norr

Avstyrker motionen. Man bör först undersöka möjligheten
att utnyttja befintliga campingplatser. Tror det finns synergieffekter med att omvandla eller utöka Borås Camping
(Saltemad) för att användas mer effektivt året runt. Fler
än Borås Stad kan bli intresserade om frågan diskuteras
med existerande verksamheter runt campingboende och
parkeringar i Borås. Marken runt Gjutaren eller annan
centralbelägen plats är inte att föredra för den bör istället
användas för andra ändamål som skapar en positiv bild
av Borås. Biltrafiken bör minska eller avskaffas i centrala
Borås och stadskärnan bör växa ihop med Norrby och
Knalleland. Frågan om ställplats för husbilar bör utredas i
samband med Planprogrammet för centrala Borås.
Protokollsanteckning
Alliansgruppen ser positivt på förslaget om en ställplats för
husbilar, men ser för tillfället att den föreslagna platsen ej
är den mest lämpliga.
Stadsdelsnämnden Väster

Tillstyrker förslaget. Det är viktigt att Borås Stad har
den service som en ställplats för husbilar innebär. Viktigt
att utreda placering. Kvarteret Gjutaren är inte något bra
alternativ. Placeringen bör vara i närheten av en plats som
har någon form av verksamhet under dagtid.

Samhällsbyggnadsnämnden

Reservation

Har inget att erinra mot motionen. Nämnden påminner
om krav på en ställplats med bl a hårdgjord yta, tillfarts
vägar på minst 4,5 meter bredd och fri höjd på minst

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Birgitta Bergman (M) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. ParterB 111
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na anser dock inte att det hör till en kommuns uppgift att
anlägga en ställplats för husbilar. Däremot ska kommunen
vara behjälplig med att ta fram ett område som lämpar sig
för ändamålet. Motionen anses därmed besvarad.
Stadsdelsnämnden Öster

Tillstyrker motionen. Förslaget skulle på ett enkelt sätt
öka turistströmmen.
Tekniska nämnden

Frågan om en eventuell ställplats för husbilar bör utredas
vidare med avseende bl a på lokalisering, möjlighet att ansluta vatten och avlopp, omfattning, servicenivå samt vem
som ska vara huvudman för en sådan anläggning. (Svaret
innebär att nämnden tillstyrker motionen.)
Utbildningsnämnden

Avstår från yttrande.
BoråsBorås TME AB

Tillstryker. Det är viktigt att placering blir nära citykärnan och dess utbud av restaurang- och kulturutbud.
Bolaget har träffat både Parkeringsbolaget och en nationell
grupp med representanter som arbetar med att konceptualisera ställplatser (Husvagnsbranschens Riksförbund,
Transportstyrelsen, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, Polismyndigheten, Caravan Club,
tidningen Husbil & Husvagn, samt KABE Husbilsklubb)
och hoppas att Borås Stad kan be alla berörda förvaltningar bidra med sina tjänster in i projektet att hitta 10
pilotplatser i landet för att nå målet med 100 ställplatser
till 2015. Nämnden menar då att det inte blir någon stor
kostnad för staden.
Borås Djurpark AB

Har ej avgett svar.
Borås Elnät AB

Har ej avgett svar.
Borås Energi och Miljö AB

Har ej avgett svar.
Borås kommuns Parkerings AB

Avstyrker. Av kostnads-, drifts- och utrymmesskäl bör det
inte förläggas ställplats i city.
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Det är av vikt att hitta mark som inte inkräktar på det
vanliga parkeringsbehovet. För föreslagen plats på Verkmästaren planerar Parkeringsbolaget att bygga en markparkeringsplats för behovet i Simonsland. Centrala Borås
har kontinuerligt ökande parkeringsbehov och samtidigt
krympande ytor för markparkeringsplatser. En ställplats
motsvarar fyra stycken vanliga parkeringsplatser till ytan.
Ställplatser kommer endast utnyttjas delar av året.
Nämnden påminner om kostnader och krav på påfyllnings och tömningsmöjligheter för färskvatten och avlopp,
möjlighet att lämna sopor, toalett, gärna el, betalstation,
renhållning, daglig tillsyn och en tilltalande närmiljö.
Kostnaderna är underskattade. Stora investeringskostnader
för saker som dragning av vatten och avlopp samt elanslutning och driftskostnader står andra för än de som man
räknar med ska tillföras (till lokala företag) genom det som
spenderas av husbilsturisterna. Motionen nämner inget om
vem som bör vara huvudman för ställplatsen och ha det
ekonomiska ansvaret eller hur ett underskott ska täckas.
Bolaget anser att detta i första hand är en turist- och campingfråga och inte en parkeringsfråga. Skall det byggas en
ställplats i Borås bör den byggas vid Borås camping som
har all den erfarenhet som behövs för driften av en sådan
anläggning. Cyklande husbilsåkare tar sig med lätthet till
bl a centrum på 10 minuter.
Borås Lokaltrafik AB

Avstår från yttrande.
AB Bostäder

Avstår från yttrande. Bedömer att frågan ligger utanför
bolagets verksamhetsområde.
Fristadbostäder AB

Har ej avgett svar.
Industribyggnader i Borås AB

Har ej avgett svar.
AB Sandhultsbostäder

Har ej avgett svar.
AB Toarpshus

Har ej avgett svar.
Viskaforshem AB

Har ej avgett svar.
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Revisorskollegiet

Ej tillfrågade vid remiss.
Borås Stads Ungdomsråd

Tillstyrker motionen. Det är viktigt att turismen till Borås
ökar. Rådet föreslår att ställplatsen finns i anslutning till
campingen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Har ej avgett svar.

B 113

kommunfullmäktiges handlingar | 23 Februari 2012

Nr 25
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och
Lars Dahlén (M); Riktiga gatuadresser till våra boenden!
2012-01-09

2011/KS0586 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2011-08-18

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti 2011
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnderna
att genomföra lämpliga namnändringar i enlighet med
motionens budskap. I motionen framgår att alla som bor
på särskilt boende ska ha en faktisk och fysisk adress. Motionärerna ser det som ett sätt att värna om den personliga
integriteten.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna samt Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Öster samt Centrala Pensionärsrådet tillstyrker motionen i sin helhet. Stadsdelsnämnd Öster beslutade den 24 maj 2011 att samtliga vårdoch omsorgsboende inom Stadsdel Öster ska anges med
gatuadresser. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget
i motionen att alla boenden ska ha en fysisk adress, med
tillägget att de dessutom kan ha kvar namnet på boendet.
Nämnden framför att det finns boenden som har så kända
och vedertagna namn att det kan vara en nackdel för de
boende om namnet inte finns kvar.
Utifrån ovanstående remissyttranden föreslås att alla vårdoch omsorgsboenden ska ha en angiven fysisk adress och
att de även kan välja att ha kvar det nuvarande namnet på
boendet i sin adress.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Motion; Riktiga gatuadresser
till våra boenden!
Det är självklart att alla ska ha en faktisk och fysisk adress
att hänvisa till när någon frågar var man bor. Detta bör
naturligtvis även omfatta de som bor på särskilda boenden
inom äldreomsorgen! I dagsläget är det flertalet boenden
som följer denna princip men långt ifrån alla och resultatet
blir att gatunamn blandas med beteckningar som
”Agamemnon” och ”Klibbskivlingen” t ex.
Vi anser att detta är en fråga om att värna den personliga
integriteten och på så vis säkerställa att ingen blir särbehandlad p g a individens boendeförhållanden.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt Stadsdelsnämnderna att genomföra lämpliga
namnändringar i enlighet med motionens budskap.
Morgan Hjalmarsson (FP)
Lars Dahlén (M)
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 23 februari
2012 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset
Ärenden
1

Val av justerande ledamöter

2

Allmänhetens frågestund

3

Anmälningsärenden

4

Inkomna interpellationer och enkla frågor

5

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 13) (Separat bilaga)

6

Svar på enkla frågor

7

Upphävande av Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2000;
”Regler för bidrag till enskilt bedriven föreskoleklass” (Nr 28) (Separat bilaga)

8

Riktlinjer för resor (Nr 14) (2 separata bilagor)

57

9

Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet (Nr 15)

59

10

Regler för färdtjänst (Nr 16)

63

11

Utvärdering av ACTION-tjänsten (Nr 17)

67

12

Regler för trygghetsbostäder och upphävande av Kommunfullmäktiges
beslut den 22 januari 2009 om rätt till plats på särskilt boende för den som
fyllt 90 år (Nr 18)

69

13

Förhyrning av lokaler för förskola, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors (Nr 19)

81

14

Nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet (Nr 20)

85

15

Förvärv av fastigheten, Borås Uranus 3 (Ungdomens hus) (Nr 26 ) (Separat bilaga)

16

Ombyggnad av Fastigheten Uranus 3 (Ungdomens Hus) (Nr 27) (Separat bilaga)

17

Svar på motion av Anders Österberg (S); Vegetarisk matdag (Nr 21)

90

18

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att av miljö- och säkerhetsskäl förändra
infrastrukturen i centrala Borås dels genom att sätta stopp för den tunga genomfartstrafiken genom att bygga förbifarter för R 40, R 42 och R 27 och dels genom att
förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik (Nr 22)

95

19

Svar på motion av Lena Palmén (S); En väg in för barn med särskilda behov (Nr 23)

100

20

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Borås Stad anlägger en ställplats
för husbilar (Nr 24)

104

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M);
Riktiga gatuadresser till våra boenden! (Nr 25)

114

21
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